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H I T E L 

ezévi számait bizalommal helyezzük olvasóink 
asztalára. Ugy érezzük, feladatot teljesitünk 
akkor, amikor tanuságot teszünk az erdélyi 
fiatal magyarság hitéről s népünk önmagába 
vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi gondolata: 
A hitel tágasb értelemben: hinni és hihetni 
egymásnak. Nem a „nemzedéki önzés“ ve-
zet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a 
magunk erejéből való felemelkedést meg-
könnyitsük. Terveinket előfizetési felhivá-
sunkban körvonalaztuk: körültekintünk a 
magyarság legfőbb társadalom-, művelődés-
és gazdaságpolitikai kérdései közt, hogy ké-
pet alkothassunk a szórványokba elszigetelt 
középeurópai magyarság önerejéről és lehető-
ségeiről; keressük továbbá az irányulást el-
vek és lehetőségek között, hogy történelmi 
hagyományainknak s népünk belső értékei-
nek és erőinek teljességét a jelenben magunk 
számára élővé tegyük; éppen ezért értel-
miségünkben tudatossá kívánjuk tenni a tör-
ténet és a nép ismeretét. – A H I T E L 
új terve szükségessé tette az átszervezést. 
Az új, kiszélesült munkaterület meghaladja 
a „nemzedéki“ kizárólagosságot. Egymásról 
alig tudó, bár egyként gondolkodó „egyedül-
lévő magyarok“, akikhez a HITEL szól. Köz-
véleményt alakitani, az együttmenetelés lelki 
feltételeit megteremteni, ez a cél. Az átszer-
vezés: az új forma, a munkatársi kör ki-
szélesitése, a folyóirat új jellege egyaránt ezt 
szolgálják: a való tények feltárásával, a meg-
gondolkoztató igazságok rendszerezésével a 
cselekvő fiatal magyarok életútjának tudo-
mányos megalapozását nyujtani. Nem önző 
különállás, még kevésbbé meggondolatlan 
elkülönülés ez. Ugy érezzük sokak ajkáról 
szabaditjuk fel a szót, amikor tudományos 
eredményekre támaszkodó és a közirás esz-
közeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a fia-
tal magyarság önmagába vetett hitét külde-
téssé akarja öntudatositani s hitelt szerezni 
mély gyökerü igaz hitének. 

A HITEL SZERKESZTŐI 
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A HITEL második száma 
a középeurópai magyar szórványok kérdéskörében Az építő Erdély 
megfelelőjeként a felvidéki magyarságról közöl tanulmányt; nemzet-
politikai cikkeink között a gazdaságvédelem és a népnevelés problé-
mái kerülnek sorra; külön foglalkozunk a néptáplálkozás figyelmen 
kívül maradt kérdésével; részletező tanulmányunk szól a közép-
európai néprajzról; az erdélyi szövetkezetek erőviszonyait felmérő 
közleményünkhöz hasonlóan további statisztikai összefoglalásokban 
mutatjuk be Erdély magyarságának népmozgalmi adatait; a magyar 
önismeret szolgálatában történelmi tanulmányunk a XIX. századi 
utazók Középeurópa-látásáról ír, s a magyar népzenének az érdeklő-
dés középpontjában álló, legfrissebb kérdéseiről ad számot zene-
tudományi cikkünk; Metamorphosis Transylvaniae cím alatt pedig 

közéleti szemlénket visszük tovább. 

A Hitel e második száma május hó első felében 
jelenik meg. 

Magyarországi olvasóinkat kérjük, hogy az előfizetési díjat MAKKAI 
LÁSZLÓ címére küldjék: Budapest, Böszörményi út 8. 

Az olvasóhoz! 
A Hitel ezévi első számának megjelenését a szerkesztők 

súlyos anyagi áldozata tette lehetővé. A magunk erejéből terem-
tettük meg ezt a nemzetpolitikai szemlét, amelynek hiányát oly 
régen, és nem csak mi éreztük, azonban a folyóirat jövője felől az 
a fogadtatás dönt, amelyben olvasóink: magyarságunk elitje része-
síti. Egyetemes érdek az, – úgy érezzük, – hogy magyarságunk 
sorskérdései és kisebbségi életünk égető problémái rendszeres, 
tudományos megalapozottságú írásokban megtárgyaltassanak és 
minél szélesebb értelmiségi körökben tudatossá tétessenek. Ha 
igazában egyetemes érdek ez, akkor megértésre kell találnia ol-
vasóinkhoz intézett kérésünknek, hogy az előfizetési díjat, amely 
egyedüli biztosítéka a Hitel fennmaradásának, címünkre mielőbb 
beküldeni sziveskedjenek. 

Mindazokat, akik folyóiratunkra előfizetni nem kívánnak – 
korlátozott példányszámunkra való tekintettel – első számunk 
azonnali visszaküldésére kérjük, hogy e lapokat másoknak to-
vábbíthassuk. 

Ellenben fiatal barátainknak, akik pillanatnyilag nincsenek 
oly anyagi helyzetben, hogy az előfizetési díjat azonnal beküld-
hessék, szívesen hitelezzük az előfizetés összegét következő szá-
munk megjelenéséig, amennyiben erről lapunk vétele után értesí-
tenek. 

Hisszük, hogy a nemzeti lét és jövő fölötti aggódásunk s az 
ebből fakadó munkavállalás komolysága megértő barátokra és a 
fiatal magyarság soraiban hívekre fog találni. 
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A Z É P I T Ő E R D É L Y 
Vitézek, mi lehet 
E szé les föld felett 
Szebb dolog a végeknél. 

(Balassa Bálint.) 

I. 

A H O G Y M I L Á T U N K É S A H O G Y M I N K E T L Á T N A K . 

AZ ELMÚLT NYÁRON látogatóink voltak. Újszerű volt, 
ahogy jöt tek: az Ókirályságot, a román életet akarták előbb meg-
ismerni a román fiatalság elitjén keresztül és újszerű, szokatlan a 
hang is, ahogy rólunk írtak. Régi, jellemzően magyar csak az, hogy 
a húsztagú s a magyar fiatalság legjobbjait felölelő tanulmányi cso-
portból végül is csak négyen vállalkoztak az útra és hárman ju-
tottak el hozzánk: Németh László, a magyar élet egyik legérdeke-
sebb jelensége, akinek Tanuját és munkásságát rokonhangjai miatt 
sok érdeklődéssel kísértük, Boldizsár Iván, a társadalomkutató 
munkássága és érdekes vidéki helyzetképei révén ismert író, és 
végül Keresztury Dezső, a berlini egyetem magyar tanszékének lek-
tora, akinek a Magyar Szemlében olvashattuk feltünést keltő tanul-
mányait az erdélyi irodalomról. 

A három látogató közül ke t tő : Németh László a Tanuban, 
Boldizsár Iván a Napkeletben számolt be úti tapasztalatairól. A kép, 
amelyet festenek, sötét, sőt kétségbeejtő. Boldizsár, a szociológus, 
társadalmunk szervezetét nézi, s népünket magára hagyatott-
nak, értelmiségünket széthúzónak, csoportokra töredezettnek, a 
vezetést pedig erőtlennek látja. Nem találja a nép és értelmiség 
szerves egységét s az egységből folyó szervezett munkát. Németh 
László viszont már csalódásokkal terhelten került Erdélybe. A ki-
utat kereső magyar lélek vergődése fejeződik ki egész munkássá-
gában. Izgatott kalandozásai az emberi szellem ezeréves területein 
a magyar és európai kultúra azonos gyökeinek megállapítását cé-
lozták. A kör szükült és végül egy pont maradt: a magyarság. A 
magyarság és sorskérdései: vitalitása, kifejleszthető erői, feladatai, 
alkalmazkodása a feladatokhoz, szerepe a Mában és legfőképp 
jövője. Ortega Y Gasset, akit Németh László annyira szeret idézni, 
rámutatott arra, hogy a nemzet életében a mult determináló erejé-
nél nagyobb szerepe van a nemzet jövőjét elgondoló és irányító 
szellemnek. A magyar nemzet jövőjének az a nyughatatlan út-
keresése, a nemzeti léleknek az a nagy vívódása, mely a mai 
magyar fiatalságot annyira jellemzi, Németh Lászlóból is kitermelte 
a nemzet jövőjének egy elgondolását a Duna-népek együttműködé-
séről, a Duna-államról, a dunai népek tejtestvérségéről, Ottlik László 
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2 Albrecht Dezső 

világosabban megfogalmazott Neohungáriája, Pax Hungaricaja mel-
lett talán ez keltette a magyar fiatalság körében a legnagyobb 
visszhangot. Mindeme elgondolások alkotói közül azonban Németh 
László volt az egyetlen és az első (ez külön érdeme), akinek eszébe-
jutott a környező népek hajlamain, gondolkozásán lemérni eszméi-
nek életszerűsügét. Az eredmény nem lehetett kétséges: „A románság 
túlfiatal és egy tapasztalattal szegényebb a kelleténél; a kiábrándító 
lecke nem tanította meg ereje határaira s így az a ráutaltsági ér-
zés is hiányzik belőle, mely a közös Duna-akol melegét megkíván-
tatná. Ha szavakban el is képzelhető a megegyezés, nem képzel-
hető el ösztönökben.“ A Duna-álom összeomlott. Mi marad re-
ménységnek? Erdély. „S Erdély? Az erdélyi magyarság? – kérdi 
magától. – Ha az anyaországtól egyelőre semmi sem várható, magas 
nyomás alatt nem válhat-e gyémánt a szénből s az üldöztetés nem 
nevel-e hittérítőket a magyarságnak, amely ha igazán az, sohasem 
csak magyarság, hanem egyfajta Duna-táji nemzetköziség. Romá-
niai útam legfájóbb eredménye, hogy erre a reménykedő kérdésre 
is nemet kell mondanom.“ Érthető tehát, hogy a felfokozott vá-
gyakozásra az irodalmán keresztül megszépített és a román erők 
után megismert erdélyi magyarság, a példanép, a legnagyobb nem-
zeti posztulátum mérlegére állítva az impresszionista Németh 
Lászlónak nem is adhatott más választ, mint amit adot t : magyar-
ság és halál egy itten. 

Nem kívánunk azzal a viharral foglalkozni, amit ez a két 
tanulmány felkavart, itt szomoruan csak azt állapíthatjuk meg, hogy 
a sajtóvisszhang, mely „gyermekemberek“, „kétoldali denunciálás“ 
és tagozati határozatokkal akarja az erdélyi magyar élet egészsé-
gét bebizonyítani, inkább az ő sötétlátásukat bizonyítja, mint a 
mi egészségünket. Irigyeljük az idősebb nemzedék egyes tagjainak 
azt a biztonságérzetét és képességét, mellyel a kritikát a kritikus 
személyében tudják megtestesíteni s úgy vélik, hogy a kritikus 
agyoncsapásával, megbélyegzésével, denunciánsnak vagy árulónak 
való kikiáltásával, állásából való elbocsájtásával megszünnek az 
okok is, melyek a kritikát előidézték. Irigyeljük, de nem követ-
hetjük őket ezen az úton. Minket megdöbbentett a kép, amit elénk 
tártak. Ha a fiatal magyarság legjobbjai ilyennek látnak minket 
és a nemzethalált jósolják, vajjon nem mi élünk-e magunk felől 
i l luziókban? Hiszen jóhiszeműségüket csak azok vonhatják két-
ségbe, akiknek az igazi erdélyi problémákkal való szembenézésre 
nincs erejük és akaratuk. Hallottunk olyan hangokat is, hogy ilyen 
látogatókból nem kérünk. Miért nem? A lelki elkülönülést tűztük 
talán a zászlónkra? Mi, igenis, örvendünk, hogy jöttek, csak azt 
sajnáljuk, hogy ilyen kevesen jöttek. Azért ne jöjjenek, mert ke-
serű volt az, amit mond tak? Hát tabuk vagyunk mi, akikről csak 
a „megszentelt fájdalom“ szavain szabad szólani? Halottak va-
gyunk-e valóban, akikről csak jót vagy semmit sem szabad mon-
dan i? Vagy pedig élő és alkotni tudó része a magyar nemzettestnek, 
kik elfogadjuk a kritikát, mert belátjuk, hogy a reánk háruló ember-
feletti feladatoknak csak folytonos megújulás, megjobbulás útján tu-
dunk eleget tenni? 
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Az építő Erdély 3 

Németh Lászlóék nagy reménységgel jöttek Erdélybe és nagy 
csalódással távoztak. Közülünk is voltak, kik ugyanilyen nagy 
reménységgel néztek körül Magyarországon és reménytvesztve jöt-
tek haza. A megszépítő távolság az oka? Az, hogy a „dal min-
dig szebb, mint az, amiről dalolnak?“ Bizonyára ez is, de az igazi 
ok az, hogy mindketten a másiktól várjuk az erőmutatást, a példa-
adást, a megváltó hitet. Aki pedig mástól várja saját feladatai el-
végzését, az megérdemli, hogy csalódjék. Kézzel-
fogható alkotást, olyant, amit az állam méreteihez szokott szem 
kíván, talán keveset hozhatunk fel, de a lélek formálódik, alakul, 
épül. A szénből, hogy gyémánt legyen, nem elég csak a geológiai 
torlódás: idő is kell hozzá. Miért nem adta meg Németh László 
ezt az időt az erdélyi magyarságnak? A szénből gyémánttá levés-
nek is vannak átmenetei s a lélek-geológusnak nem éppen az-e a 
feladata, hogy az átmenetet vizsgálja, hiszen az eredményt, a gyé-
mánttá kristályosodást megállapítani nem hívnak tudóst, azt a 
gyerek is megállapítja, egy darabka üveg kell hozzá, semmi egyéb. 
Idő és nyomásintenzitás: e kettő szükséges, hogy a szén gyémánttá 
váljék. Azonban, hogy egy népből példanép válhassék, szüksé-
ges még egy harmadik tényező: a nép saját akarata. Németh 
László ezt az akaratot tagadja meg az erdélyi magyarságtól, Bol-
dizsár Iván pedig a legfiatalabb nemzedékre korlátozza. Ha Bol-
dizsár minket, illetve e lap munkatársait, érti a legfiatalabbak alatt, 
akiktől a megváltást várja, mi a bizalomnak és hivatásnak ezt a 
nemzedékekre való elkülönítését tisztelettel bár, de visszautasítjuk. 
A munkát vállaljuk örömmel, de a nemzedéki elkülönülést nem, 
mert nem egy nemzedéknek kell megváltania a magyarságot, de 
a magyarságnak sajátmagának kell példanéppé változnia. Ha ben-
nünk és az utánunk jövőkben, adná Isten, végre egybeolvadna a 
„mély magyarság az erős szociális felelősségérzettel és az euró-
pai látókörrel“1, azt az előttünk járó Reményik Sándor, Kós Ká-
roly, Makkai Sándor, Bethlen György és mások munkássága 
és személyes ráhatása nélkül nehezen tudtuk volna elérni. Reményik-
től a helytállás parancsát kaptuk, Kós Károly tanított meg szeretni 
és a legszebbnek látni Erdélyt, Makkai Sándor mutatta meg legmé-
lyebben valónkat, tőle kaptuk hivatástudatunkat, Bethlen György-
ben pedig az önzetlen, puritán közéleti vezért tanultuk meg tisztelni. 

Németh László kimondta reánk a halálos ítéletet. Bennünk 
viszont semmi hajlam a nagyszerű vagy silány nemzethalál felvo-
násvégét eljátszani. Nem is azt mondjuk, hogy élni akarunk , mert 
ebben ott bujkál egy feltételezés: ha nem akarnánk, meghalunk. 
Egyszerűen: élünk és élni fogunk. Ez bizonyos. De van szép élet 
és csunya élet. Élhet egy nemzet a hivatása magaslatán, de élhet 
posványban is. Mi az előbbit akarjuk. 

1 Boldizsár Iván cikke, Napkelet, 1935. nov. 
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4 Albrecht Dezső 

Az építés korszaka most következik. Az építésznek azonban 
tudnia kell, hogy milyen anyagok állanak rendelkezésére, mi pedig 
még a fundamentumot sem ismerjük eléggé, amelyre építeni aka-
runk. A hibáinkat ismerjük, talán túlságosan is, de értékeink szám-
bavétele nem történt meg. Seregszemle valódi értékeink felett: 
ez ennek a lapnak a feladata. Irásunk, mely csak a nemzeti lélek 
kérdéseivel foglalkozik, nem tart igényt a tanulmány elnevezésre, 
beszámoló egy lélek belső vívódásáról. Feleletet a történelemtől, 
nagyjaink életigazságaiból és írásaiból vártunk. Amit kaptunk, itt 
adjuk, hátha építhetünk vele. 

II. 

E R D É L Y H Á R O M C S A L Ó D Á S A . 

ERDÉLYT egyedül önmagában lehet megérteni. Téves és rossz 
úton jár mindenki és következtetései sem lehetnek helyesek annak, 
aki másképpen próbálja. Kós Károly az Országépítőben érdekesen 
jellemzi Szent Istvánnak Erdély mélyébe hatolásával párhú-
zamosan növekvő nyugtalanságát s megkönnyebbülését, amikor 
elhagyja ezt az országrészt, hogy soha ne térjen vissza. Nem tud-
juk, az író kongeniális megérzése volt-e ez csupán, de arra adataink 
vannak, hogy az 1551-ben Erdély átvételére bejött bíztosok: Ná-
dasdy Tamás, korának legműveltebb férfia és Bornemissza Pál 
fellélekzettek, mikor elhagyták e „tündérországot,“ mely isme-
retlen veszélyeket rejt magában. Ha félszemét itt benn hagyta 
volna is, – írja Nádasdy, – be nem jönne többé ez állhatatlan 
országba. Castaldo félelmében ölette meg Fráter Györgyöt és Básta 
is állandóan félti életét a magyarok „diabolikus szövetkezéseitől“.2 

Erdély ugyan közjogilag csak 1919-ben veszett el a magyar-
ság számára, de a valóságban már a XVIII. század végén – nép-
rajzi térképének végleges kialakulásával. Nem kellett hozzá több, 
mint a francia forradalom és a nyomában kibontakozó nemzetiségi 
eszme. Verancsics a mohácsi vészt követő időkben azt írja, hogy 
Erdélyben a románság száma akkora, mint bármelyiké a másik 
három nemzet közül. Tehát a lakosság negyede. 1640-ben Vasile 
Lupu moldvai vajda a nagyvezérnek azt jelenti, hogy „Erdély-
ben a lakosoknak több mint harmadrésze román“. A leopoldi dip-
loma (1691) után a jezsuiták a görög keleti vallásu románoknak a 
római katolikus egyházzal való uniója érdekében munkához látnak 
s a románságot összeszámlálják. Számukat Braşov és Maramureş 
kivételével 200.000-re teszik. E két megyét beleszámítva, akkori 
számuk 250.000 lehetett. Ugyanekkor az erdélyi szászok száma 
100.000, míg a magyarság száma a székelységgel együtt 150.000-re 

2 H ó m a n – S z e k f ű : Magyar történet, IV. k. 
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tehető. Ekkor már a lakósság fele román volt. 1700–1761-ig a 
románság száma 547.000 lélekre szaporodott, húsz év mulva (1784-
ben) pedig számuk eléri a 787.000-et.3 

A fejedelmi Erdély kialakulásában és hatalmának növekedé-
sében kétségtelenül a külpolitikai erők játszottak nagyobb szere-
pet. A török és a német közötti ingapolitika kihasználása nélkül 
a félmillió lakóst számláló Erdély nem játszhatta volna annyira je-
lentős szerepét. Hírére jellemző, hogy Cromwel Milton útján fel-
szólítja II. Rákóczi György fejedelmet, mint az Égből küldött nagy 
államférfiut, hogy álljon a protestáns ügy közös védelmére. Az 
erdélyi fejedelemség hanyatlása viszont hamarább következett el, 
mintsem a német-török hatalmi helyzetben lényeges változás állott 
volna be. A hatalma csúcsán álló Erdélyt II. Rákóczi György fék-
telen nagyravágyása döntötte a szerencsétlen végű lengyelországi 
hadjáratba és az azt követő, négy évenkint megismétlődő török-
tatár dúlásokba. Hetvenezernél, az akkori lakosság nyolcadrészénél, 
több esett áldozatul e pusztításoknak.4 A folyók völgyében lakó 
magyarság vesztett a legtöbbet. A Maros és Szamos völgyének, 
Kalotaszegnek színmagyar falvai ekkor tünnek és vesznek el a 
magyarság számára. 

A török kiűzésével Erdély felé terjeszkedő császári hatalom 
már egy gazdaságilag lerongyolt, elerőtlenedett, pártos harcaiban 
kimerült Erdélyt talált. 1687-ben Lotharingiai Károly csapatai meg-
szállják Erdélyt, mint Apafinak jelenték: csak téli szállás okából és 
korántsem ellenségeskedésből. S kezdetét veszik az alkudozások, 
amelyeknek a vége a leopoldi diploma s Erdély önállóságának 
megszünte. Ez Erdély első csalódása. Erejét túlbecsülte és szét-
tékozolta Rákóczi alatt és az ingahelyzet megszüntével előállott 
fordulatra, amely Bethlen Gábor Erdélyét is próbára tette volna, 
belső erők hiányában csak önállósága feladásával tudott válaszolni. 

Ha már az önállóságot nem lehetett fenntartani, mentsük 
meg legalább az önkormányzatunkat, – ez lehetett az erdélyi 
rendek szempontja a leopoldi diploma megkötésénél. Magyaror-
szágnak olyan rossz a közjoga és a közigazgatása, hogy a vele 
való egyesülés nem kívánatos. A császár messze van s az erdé-
lyieknek elég gyakorlatuk abban, hogyan lehet a távol levő urat ki-
játszani s az önkormányzatot megőrizni. Azonban a következő száz 
év csak térfeladás, néhány „árnyékországgyülés“ és az önkormány-
zati jogoknak állandó megszorítása. A leopoldi diploma egy pontja 
sem maradt sértetlenül, viszont a száz év előtt annyira lenézett 
Magyarország több eredményt tud jogai kivívásában felmutatni. A 
rendek érzik gyengeségüket és az 1791. évi országgyűlésen felme-
rül az unió gondolata.5 

Wesselényi Miklós volt talán az első, aki a XIX. századeleji Erdély 
problémáját logikusan végiggondolta. (Megtartjuk a következőkben Ke-
mény Zsigmond jellemző, tömör előadását.)6 

3 Dr. Jancsó Benedek: Erdély története. 1931. 177. l. 
4 Dr. Jancsó Benedek: id. m. 165. l. 
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„Wesselényi így okoskodott: 
Erdély alkotmánya a) három nemzet jogegyenlőségén nyugszik és 

nyugszik szintén b) négy törvényes bevett vallás jogegyenlőségén, továbbá 
c) a különböző rendek jogos igényeinek súlyegyenén. 

Összesen tehát tíz tömbje van a különváló érdekeknek. E tömbök 
közül hét (négy vallás és három nemzet) számszerinti egyenlőséget kíván 
még a hivatalok betöltésében is. A másik három tömb, t. i a politikai 
osztályok, szintén összeütköznek fontos érdekekben. Sehol a világon olyan 
bonyodalmas, egymást mérlegelő és kölcsönös erővel egymást alá-
sülyesztő érdekösszvegek nem keríttettek ki az alapszerződések és a his-
tóriai jog útján, mint Erdélyben, azon kisded tartománykában, mely a leg-
nagyobb összhangzás mellett is erősnek nem tarthatná magát. 

Ide kell még venni, hogy az erdélyi alkotmány egy tömbet igno-
rál és a befolyásból teljesen kizár. Ugyanis a) a törvényes nemzetek közé 
nem sorolja a román népet, melyről kimondatik, hogy csak eltűretni fog, 
ámbár a románság a legnagyobb számú, b) a törvényes vallások közé nem 
sorolja a görög egyház tagjait, ámbár e hitűek szintén a legszámosabbak 
c) a polgári osztályok közül a misera plebset, mely ismét a lakósok több-
ségét tet te ki, a befolyásból kihagyta.“ 

Erdély közjoga tehát rossz, nincs benne rugalmasság és e közjog 
mellett lehetetlen nem abszolitisztikus törvényeket hozni. Ezenfelül Er-
dély a birodalmi kormánytól jobban függött, mint Magyarország. Ezek 
voltak Wesselényi közjogi aggodalmai. Az alkotmány keretei alkamatla-
nok, egészséges közszellem tudná csak kitölteni, de e közszellem kialaku-
lására nincs kilátás. Aggodalmát növelte, hogy Gräfenbergben több főrangu 
szlávval és havasalföldi bojárral találkozott, akik tájékoztatták a szláv és 
román mozgalmakról. 

,,Hivé hogy a daco-román propaganda már Erdélyre is kiterjesz-
tette izgatásainak hálózatát és a fiatal papok és néptanítók között hatal-
masan terjed egy erős és veszélyes rokonszenv oly felfogások iránt, mik-
nek következtében minden román-ajkú népek összeolvadnának a szabad 
és i f jú Daco-Romániába, a még ezután megteremtendő országba, mely 
határait Besszarábia széleitől terjesztené felénk, Erdélyt átölelné és ha 
lehet a Tiszáig vinné foglalásait. Szavai nem találtak hitelre. Az erdélyi 
ellenzék, szintúgy mint a kormánypárt, többnyire rémlátásnak tartá Wes-
selényinek a románokra vonatkozó nézeteit.“ (Kemény Zs.)7 Wesselényi 
mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy Erdélyen Erdély által 
már nem lehet segíteni. Egyetlen mentség az unió. 

1848 májusában az erdélyi országgyűlés ki is mondta a Magyar-
országgal való egyesülést. Ez Erdély második csalódása. Önálló-
sága után önkormányzatát sem volt képes fenntartani. De egyben 
ez az erdélyi magyarság reménykedése is, hogy Magyarországra tá-
maszkodva hatalmi súlyát Erdélyben meg tudja őrizni. 

Mindaz, ami 1867-től 1918-ig történt, már a magyar állam 
történetébe tartozik, mellyel teljesen egy és ugyanaz volt, – ezek-
kel a szavakkal végzi Jancsó Benedek Erdély történetét. E ha-
nyatló kor rajzát Szekfű Gyula adja a Három Nemzedékben s ne-

5 Az erdélyi három nemes nemzetekből álló tekintetes Rendnek közönséges 
gyűléseikben tet t végzéseknek jegyzőkönyve. Nyomt. a Ref. Kolégyom 
betűivel 1791. 176. és köv. l. Kemény Zsigmond érdekes magyarázatát adja, hogy 
miért nem sikerült az uniót előkészítő erdélyi és magyarországi kancelláriák egye-
sítése; „Gróf Bánffy György – írja – rendkívül vágyódott a vajdák régi rang-
jára, ellenben gróf Teleki Sámuel nem vágyódott az egyesítendő udvari kancel-
láriák alkorlátnoka lenni; a két legfőbb hivatalnok e szembe álló érdekeiből folyt, 
hogy Bánffy az említett indítványokat az országgyűlésen elfogadtatá, Teleki pedig 
Bécsben megbuktatá.“ (Erdély közélete, 1791–1848.) 

6 Br. Kemény Zsigmond: A két Wesselényi Miklós. Magyar remekírók, 
32. k. 97–105. l. 
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künk nincs mit hozzátennünk. Az eredmény ismeretes. A kiegye-
zés után az erdélyi magyarság fellélekzett és reátámaszkodott a 
magyar állam kereteire. Az állam állandóságába és mindenhatósá-
gába vetett hit elfelejttette a triviális hasonlat igazságát, hogy pa-
szulyt ugyan meg lehet támasztani karóval, de népeket soha. A 
karót 1919-ben kiszedték és a nép elomlott. Ez volt a harmadik 
csalódás, de ez már Erdélyben csak a magyarságé volt. 

Az önállóság 1691-ben megszűnt, mert egy állam önállóságát 
csak belső erkölcsi és anyagi erői biztosíthatják. Az önkormány-
zat 1848-ban (illetve 1867-ben) feladatott, mert önkormányzatot csak 
egy szervezett társadalom őrizhet meg, sohasem papiros-alkot-
mány. Végül a magyar államiság 1919-ben összeomlott mert ellen-
séges hatalmi konstellációk között fel kell bomolnia annak az ál-
lamnak, melynek feszítő erői nagyobbak, mint államalkotó népé-
nek kohéziós ereje. Ime, három századból három sorsfordulat, de 
csak egy következtetés: el kell buknia annak a népnek, amelyik nem 
a saját erőire támaszkodik. 

A hanyatlás vonala a fejedelmi Erdélytől máig természetesen 
indokolható azzal, hogy az idő a magyarság érdekei ellen dolgo-
zott. Az évszázados t ö r ö k – n é m e t harcnak az egyik fél javára való 
végleges eldőlése sem volt szerencsés, mert könnyebben lehetett 
két malomkő közé ékelve megőrizni a függetlenséget, mint egy ma-
lomkő nyomása alatt. A francia földről hódításra induló nagy eszmék 
– egyenlőség, liberálizmus, nemzetiségek egyenjogusága, végül a 
nemzetek önrendelkezési joga – ellentétes irányuak voltak a szám-
ban kicsiny és hatalmában privilégiumokra támaszkodó magyar-
ság érdekeivel. A számnak a privilégiuma ugyan semmivel sem 
jogosabb a kiválóság privilégiumánál, csakhogy a magyarság nem 
volt kiválóbb. Lehetett kiválóbb egyedeiben, de nem volt az tö-
megeiben s főképp nem közösségi értékében. Hasonlítható-e egy 
bankunk vagy kultúrintézményünk akkori működése céltudatosság, 
nemzetmentés, terjeszkedés szempontjából az Astrához, vagy az 
Albinához? 

Az erdélyi magyarság elbukott, _ mert nem ismerte fel s így 
nem is tudta építésre felhasználni saját erőit. Hatalmi ábrándokat 
kergetett, idegen erőkre támaszkodva, miközben a ház fejére om-
lott. Erdély problémája – akárhogy kerülgetjük – néprajzi 
térképébe van beágyazva. A fejedelmi Erdély akkor tudott leg-
nagyobb lenni, amikor a felette álló hatalom, Bocskay, Bethlen 
Gábor, I. Rákóczi György jobban felismerte Erdély legmélyebb 
lényegét, mint Erdély sajátmaga és az erők egyensúlyozását meg-
teremtette. Erdély hét főbűne: a három nemzet és a négy vallás tet-
ték gyengévé és egyben erőssé is Erdélyt. Amikor az egyensúly 

7 Kemény Zs.: id. m. V. ö. Wesselényi M.: Szózat a magyar és szláv nem-
zetiség ügyében. 1843. 261. l. a köv. sorokkal: „Horvát és Tótországot az egyik, az 
úgynevezett tótvármegyéket pedig egy más alkotandó szláv álladalom kiegészítő 
részévé szánván, minket magyarokat honunk középén azon részre szorítva, melyet 
tisztán magyarok laknak, – megengednének létezni, vagyis tengődni. A szláv kö-
vetelők mellett túl a románok akarnak pörbe idézni s örökösödési joguknál fogva 
Erdélyt és Magyarhon románlakta részeit venni el tőlünk.“ 
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és az összhang, akár egy erős akarat szuggesztiója alatt, megte-
remtődött, ereje növekedett s egyensúlya megbomlásával gyöngült 
hatalma is. 

A helyzet azóta lényegesen változott, de alapvonásaiban ugyan-
az maradt. Erdélyben a népek harmóniájáról csak akkor beszél-
hetünk, ha az egyensúlyi helyzet újból megteremtődik. Természe-
tesen az egyensúlyi helyzet újbóli megteremtését és egyenrangusá-
gunk jogi és anyagi előfeltételeinek biztosítását kívánhatjuk ugyan, 
de józanul nem remélhetjük sem a román államtól, sem az erdélyi 
románságtól. 

III. 

E G Y E D Ü L A F E L A D A T O K K A L S Z E M B E N . 

EGYEDÜL VAGYUNK. De nem voltunk-e mindig egyedül? A 
magyarság Európában, nagy embereink, akik minél nagyobbakká 
váltak, annál inkább maradtak egyedül, s minden magyar ember 
nem egyedülálló-e? A magyarnak évezredes önmagárautaltságából és 
magárahagyottságából folyó létélményét: a magánosságot, és a tö-
megben felolvadásra képtelenségét, mint súlyos hibát szokták sze-
mére vetni – megszervezhetőségének legnagyobb akadályaként. De 
bár belátjuk a nehézségeket, amelyeket a túlzott önállóság, a „két 
magyar – két párt“ jelentenek a szervezés szempontjából, külö-
nösen a szláv népek tömegösztönével szemben, mégis reá kell mu-
tatnunk ez örök magyar vonás előnyeire. A magyarságnak ez az 
egyedülállása, csak önmaga erejében való bízása, egyedül is helyt-
állása avatják a XVI.–XVII. század hőskölteményévé a végvárak 
életét, mikor a palánkvárba húzódott tíz-tizenöt vitéz hetekig tar-
tóztatta fel a sokezres ellenség erőit. A központi akarat sokszor 
megbénult s csődjét nemzeti katasztrófák követték s az új élet alap-
jait távol és csendben az egyedülvaló magyarok kezdték lerakni. 

Herakleitos kiábrándultságában lemond királyi koronájáról 
s mikor megkérdezik, miért lopja idejét porban játszva a 
gyermekekkel, azt feleli: ,,Nem okosabb-e ezt tenni, mint a 
ti társaságotokban kormányozni?“ V. Károly világuralmi ter-
veinek rombadöltével kolostorba vonul. Viszont ugyanaz a pesz-
szimizmus és kiábrándultság Deák Ferencből alkotást vált k i : meg-
alkotja a kiegyezést, Tisza István akaratát érckeménységüvé for-
málja és Szekfű Gyulával megíratja a Három Nemzedéket és a Magyar 
Történetet. 

Ahogy a magyarnál a pesszimizmus nem okoz alkotásra való 
képtelenséget, sőt sokan mintha a felfokozott munka extázisával 
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akarnák pótolni hitetlenségüket, éppúgy az egyedüllét sem jár a 
gyengeség és a tehetetlenség érzetével. A tragédiába való bele-
nyugvásnak az az indokolása, hogy „a nemzet törzsökös része 
számszerint nem elég“8, vagy a közrendi magyarok indokolása: 
„kevesen vagyunk, igen, ha többen volnánk“9 inkább a munka alól 
való kibuvás szép formulázása, mint a magyar lélek őszinte meg-
nyilatkozása. Tulajdonképpen nem is vagyunk olyan kevesen. A 
magyarnak szenvedélye volt magát a nagy nyugati népekhez ha-
sonlítani s ebből az összehasonlításból természetesen nem szület-
hetett más, mint a megsemmisítő kicsinység érzete. Ha a környező 
népekhez hasonlította volna magát, erőtudata nem szenvedett volna 
ilyen csorbát, mert az osztrák nép, a cseh, román és szerb nem-
zetek száma átlagban a magyarságén alul marad. 

Bűn lenne azonban a feladatok nagyságát kicsinyíteni és a 
helyzet nehézségét eltitkolni. Jól tudjuk, hogy soha magyar nem-
zedék nehezebb feladat elé nem állíttatott, mint a miénk. Egy futó 
pillantásra felvázolódik sorsunk ijesztő komolysága. 

Egyedül vagyunk, rokon nélkül. A magyarnak csak egy ro-
kona van : Európa s ez a rokon sem akar tudni rólunk. A ma-
gyarság Európa reménytelen szerelmese. Ami hibánk van, mind 
ebből a reménytelen szerelemből f akad t : odadobtuk az életünket 
védelméért s ez volt a kisebb hiba, hiszen magunkat védtük első-
sorban, de eldobtuk lelkünk sajátos, Keletről hozott értékeit, csak-
hogy Nyugathoz annál hasonlatosabbakká válljunk. Bennünk Európa 
túléli sajátmagát: mi még most is európai öntudatról, közösségi 
érzésről ábrándozunk, amikor már Európa nem akar tudni saját-
magáról sem. 

És Európa? Várhatunk-e a nyugati népek szublimált vagy 
nyers imperiálizmusától segítséget? Tudjuk, hogy a török elleni 
harcokat, ha kevéssel is – az európai közösségi tudat utolsó fel-
lobbanásaként – támogatták, mert érdekük volt, Zrinyi mégis az 
örök magárahagyatottságot állapítja meg: „Im az kereszténységet 
mind előszámlálánk s nyilván látjuk, ezektül sem lehet segítség 
úgy, hogy az legyen fundamentuma az mi szabadulásunknak.“10 Jö -
het, föltétlenül jöhet a magyarság számára kedvező hatalmi kons-
telláció, de erre ölbetett kezekkel várni őrültség és öngyilkosság. 
Az igazi e rő : önmagunk ereje s az igazi segítség: ahogyan ma-
gunkon tudunk segíteni. 

Ék vagyunk most is, a török helyébe lépett, erejére ébredt, 
felfelé törekvő Balkán és a lefelé nyomuló germánság között. Né-
pek változhatnak s a helyzet ugyanaz marad: Kendy Sándor, Bá-
thory Zsigmond alatt a kormányzótanács elnöke, Erdély helyzetét 
úgy látja, mint ami „az üllő és verő között úgy vagyon, mint két 
ajtósark között.“11 

8 Hermán Ottó: A magyar nép arca és jelleme. V. ö. Kornis Gyula: Az ál-
lamférfi, II. k. 254. l. 

9 Kornis Gyula: id. m. 254. l. 
10 Zrinyi Miklós: A török áfium ellen való orvosság. Remekírók. 298. l. 
11 Hóman–Szekfű : id. m. IV. k. 
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Etikai jellegű kultúránk van, megértésről és igazságosságról 
álmodozunk s szerte Európában az önzésnek és a nyers erőnek hiva-
tástudata tombol. 

Arányszámunk rossz, elhelyezkedésünk előnytelen. 
S ha magunkat nézzük, Széchenyi e megbojdult méhraját, 

ahogy fullánkjainkat egymásnak szegezve állunk öreg a fiatallal, 
katolikus reformátussal, író politikussal, szabadelvűek a gazdasági 
autárkiát sürgetőkkel, a párt a pártonkívüliekkel, a közönyösök 
és konclesők a nemzeti érdekekkel, a régi formákhoz ragaszkodók 
az új tartalmat kívánókkal szemben, és ha az út távolságát mérjük, 
amit önmagában csak az egészséges közszellem kialakulásáig kell 
megtennünk, szívünk megnehezedik és kétségek gyötörnek: elég-e 
a mi jóindulatunk, segítni akarásunk ahhoz, hogy mindezeken vál-
toztatni tud junk? 

Merjünk nagyok lenni! 
* 

1395-ben, a vesztett nikápolyi csata után bontakozott ki a tö-
rök veszedelem egész nagyságában. Azóta az Árpádházi királyok 
és az Anjouk imperialista terjeszkedő politikája helyébe a védelmi 
politika lépett.12 Hunyadi Mátyásban és Bethlen Gáborban a po-
zitív államalkotó erő még két csodálatos példát ad, de a magyar 
politikai lélekben azóta a terjeszkedés helyett a védekezés, az épí-
tés helyett a konzerválás, az alkotás helyébe a kritika, az ellen-
zékieskedés, a sérelmi politika lépett. A magyarság egykor pozitív 
lelki arca negatív szellemi formát öltött. Ez a negatív jelleg nem-
csak a védelmi politika közjogi jellegében ölt testet, hanem abban 
a módban is, ahogy a magyarság sajátmagát látja. 

Ha egy köznapi embertől megkérdeznénk, mondaná el a ma-
gyarság hibáit és erényeit, a kérdés első felére bizonnyal rögtön 
megfelelne, s ha ezertől kérdeznénk, nagyjában ugyanazokat a hi-
bákat hallanánk felsorolni, míg az erények felsorolásánál bizony-
talanná válna a hang s ahányan, annyifélét mondanának, hamist 
és valódit vegyesen. A dzsentri és a cigány azt felelné, hogy a ma-
gyarság legnagyobb erénye úrisága és gavallérsága, a politikus fej-
lett politikai és jogérzékét emelné ki, a városi ember kultúfölényt 
emlegetne, a földmíves nagyszerű munkabírását és szívósságát látná 
legfőbb értékének. Mindezek azonban inkább egyéni értékek s 
mint ilyenek is vitathatók. Minket a közösségi érték érdekel, az, 
hogy melyek a magyarságnak, mint közösségnek, mint nemzetnek, 
az értékei, az egyéni érték csak annyiban, amennyiben ezt a kö-
zösségi értéket kedvezően befolyásolja. A kettő között szigorú 
határvonalat kell húznunk. A magyarság ugyanis rengeteg értéket 
hordoz egyedeiben, a világnak egy népe sem tobzódik úgy egyéni 
értékekben, tehetségekben, mint a magyar. Ha egy nemzet értékét 
a nemzettestet alkotó egyedek értékének összessége jelentené, a 
magyar előkelő helyet foglalna el az értékek ranglistájában. Csak-

12 Hómán–Szekfű: id. m. III. k. 
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hogy ez a két fogalom nem fedi egymást. Az egyéni ér tékeken 
kívül egy nemzet erejét, teljes értékét, a tagjaiban hordozott kö-
zösségi érték erőssége szabja meg, az a meghatározhatatlan lelki 
tartalom, parancsoló ösztön, ami az egyéni érdeket alárendeli a 
közösségi érdeknek, az a titokzatos lelki irányítószerv, mely az 
egyént képességeivel a közösségi munka vonalába állítja s az egyén 
és a nép teljes egységét megteremti. A magyarságnál az egyéni 
érték magasabb fokozataival szemben a közösségi érték csekély 
foka állapítható meg. A kérdés lényege: volt-e ilyen közösségi ér-
tékünk, ha volt, miért pusztult el, melyek a ma felfedezhető ma-
radványai és hogyan lehet e maradványokra építve a magyarság 
közösségi értékét fokozni? 

Alig van izgalmasabb tanulmány, mint kikérdezni erről nagy-
jainkat. 

IV. 

É R T É K É S É R T É K . Z R I N Y I É S S Z É C H E N Y I M É R L E G E . 

ZRINYI A TÖRÖK ÁFIUMBAN először felsorolja az összes 
európai nemzeteket, megvizsgálja állapotukat, segítésre való hajlamu-
kat és érdekeiket, s a részletes külpolitikai szemle eredménye: 
senkitől sem várható segítség, a magyarnak magának kell magán 
segítenie, „mert bizonyára az mi sebünk senkinek sem fáj úgy, 
mint minékünk. Egész lelkünknek applicatióját, minden testünknek 
fáradságát fordítanunk kell az mi utolsó veszélyünk eltávoztatására“. 
Az európai nemzetektől nem várható segítség, marad a magyar-
ság, de a magyarság is bűnökkel t e rhes : „Csúfsága lettünk nem-
zeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig prédájává. Miért? 
a vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a tunyaságért, az 
egymásgyülölségért és ezer ilyen vétkünkért.“ Szervezett seregek 
helyett gyülevész hadak gyűlnek össze, a nemesség elfelejtette hi-
vatását, a nemes urfiak haszontalanul ülnek otthon anyjuknál, 
vagy beállnak egy magyar úr szolgálatába s ott mit t anu lnak? 
„Innya, mit t öbbe t? pompáskodni, egy mentét arannyal megpré-
meztetni, egy kantárt pillangókkal felcifrázni, paripát futtatni, egy 
szóval esküdni, hazudni és semmi jót nem követni. Ezek kéván-
ják aztán a generálisságot és ugyan ezeknek is kell adnunk, 
mert ha nincs más jobb“. Tehát Zrinyi az akkori magyarság hibái-
nak, pártoskodásának, széthúzásának, alacsonyságának kemény, 
keserű rajzát adja, de az ér tékeket is keresi s a hibák felsorolása 
után a magyar lélek tipikus fordulatával így folytatja: „Noha az 
mi magunk népét jól leábrázoltam, mindazonáltal, ha ké rded : kit 
kévánok és micsoda nemzetet oltalmomra, azt mondom: a magyart 
kévánom. Miér t? azért, mert ez a legalkalmatosabb, legerősebb, 
leggyorsabb s ha akarja, legvitézebb nemzetség“. „Jobbnak kell 
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hát lennünk, vitézebbnek is, tanultabbnak is, ha a törököt meg 
akarjuk verni, mert ha ő több is, semmit nem indulok azon, ha mi 
jobbak leszünk“. S a nagy nemzeti összefogás akadályai? Először 
a hitetlenség: „A magyarság nem bízík magában, hogy rendbe 
hozhassa állapotját és disciplináját. Ez a kételkedés önmagunkban 
csak tunyaságból vagyon s mivel nincs elegendő kedvünk hozzá, 
lehetetlennek gondoljuk igyekezetünket. Nem lehetetlen, hanem 
könnyű, ha aka r juk : vagyon népünk, vagyon módunk, vagyon al-
kalmatosságunk; csak elszánt akarat kell, nem kell semmi más.“ 
Második akadály a fegyelmezetlenség, rosszul értelmezzük a sza-
badság fogalmát, a katona inkább marad szabad legény, hajducska, 
mintsem alá vesse magát a katonai fegyelemnek. Viszont csak a jó 
katonai fegyelem tudja megteremteni és megvédeni az igazi sza-
badságot. „A harmadik részben azt mondom, hogy ezt senki egyes 
úr vagy generális végbe nem viheti; kicsoda tehát : az egész or-
szág! az egész nemzetünk unanimis consensussa kelletik erre.“13 

És valóban az unanimis consensus, az egyetemes akarat, a közös-
ségi érték alapfeltételének hiánya tette lehetetlenné Zrinyi nagy 
nemzetmentő tervének megvalósítását. Hibák és erények: közös-
ségi hibák és egyéni erények, amelyeket csak egy : az összefogás 
ténye akadályozott meg közösségi értékké válásban, ez volt már 
Zrinyi korában is. A közösségi érték kutatásában tehát még 
előbbre kell visszamennünk. Most azonban folytassuk a másik 
nagy magyarral : Széchenyivel. 

Széchenyi már csak a hibákat, a nemzeti bűnöket látja. A 
Szekfű Gyula által összevont négy bűncsoporttal (hiúság és roko-
nai: önhittség, önáltatás, öncsalás; lelkesedés és szalmatűz; köz-
restség; irigység és szülöttei: pártviszály és uralomvágy)14 szemben 
Széchenyi csak a népre talál jó szavakat : „ki hű jobbágy, s mily 
h ű ! jó katona s mily jó! szóval ki minden terhek türelmes 
viselője s melynek oly nagy része a magyarság utolsó záloga, re-
ménye, fenntartója!“ (Stádium).15 Széchenyi a magyarságot Nagy 
Parlagnak, bűnökkel és hibákkal vert nemzetnek látja, melynek 
méhében mélyen meghúzódva élnek kivirulatlan erői. A posztulá-
tumot, a nemzeti Erényt, a kiművelt emberfők társadalmát mér-
hetetlen út választja el a jelen adottságaitól, vétkeitől.16 Széchenyi-
nél hiába keresnénk a nemzeti erők felvázolását, erőt csak a nép-
ben érez és nemzeti értéket a Keletről hozott kifejletlen, de ki-
fejleszthető sajátosságokban. A magyarság negatív szellemi arcának 
legtökéletesebb rajzát az a Széchenyi adja, akiben a pozitív telí-
tettségű alkotó magyar lélek a legtökéletesebb megjelenési formá-
ját nyerte. 

Makkai Sándor, aki a nemzeti jelleg pozitív oldalát is meg 
akar ja rajzolni, mérleget állít fel. A mérleg egyik karjára a nagy 
nemzeti katasztrófákat : Augsburgot, Muhit, Mohácsot és Majthényt 

13 Zrinyi: id. m. 
14 Szekfű Gyula: Három nemzedék. I. kiadás, 29. l. 
15 Szekfű Gyula: A mai Széchenyi. 241. l. 
18 Szekfű Gyula: Három nemzedék, 29. és köv. l. 
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helyezi, míg a másik kar jára Szent Istvánt, IV. Bélát, Bethlen Gá-
bort, Széchenyi Istvánt, mint akikben a nemzet Génusza felelt a 
katasztrófákra.17 A pártossággal, gőggel, szenvedélyeséggel, szalma-
lánggal, keleti tunyasággal, a nemzeti bűnökkel szemben csak két 
értékes vonást tud felhozni: az igazságosságot és a jóakaratot. 
Makkai Sándornak ez a felfogása nem egyedülálló: mélyen a nem-
zeti közfelfogásban gyökerezik, mely szerint amíg a bűnök az 
egész nemzetben jelentkeznek, addig az erényeinket csak egy-egy 
nagy ember testesítette meg. E felfogásban feltétlenül van igazság: 
a nemzet sajátos értékeinek, jellemvonásainak kifejezését keresi 
nagy embereiben; a nagyság feltétele éppen ez. De bármennyire 
is sokra becsüljük a hatást, amit egy nagy ember nemzete életére 
gyakorol, mély katasztrófáinkból való felemelkedéseinket nem tu-
lajdoníthatjuk csak egy ember ere jének: a nemzet életereje, a 
lappangó, csak a katasztrófák által életre ébresztett közösségi 
érték dolgozott és alkotott láthatatlanul. 

Hibáink, vétkeink ismeretéhez legnagyobb magyarjaink 
segítettek. Értékeink feltárására azonban már nem jutott nagy 
emberünk: tehetségtelen hizelgők karmaiba estünk. Valódi értéke-
ink helyébe képzelt értékeket helyeztünk, melyek vagy nem voltak 
sajátjaink, vagy nem voltak értékek. Az önismerethiányra találha-
tunk-e jellemzőbb példát Mikszáth eseténél, aki szelid iróniájával 
végeredményben kegyetlenül súlyos bizonyítványt állított ki kor-
társairól s a kortársak elferdült lelkülete az ítéletet dícséretnek 
vette. Harmincmilliós államról, szervezési fölényünkről, állami min-
denhatóságról, városi kultúránk felsőbbrendűségéről ábrándoztunk. 
A feleletet minderre megkaptuk. 

Csonka marad az önismeretünk, míg valódi értékeinket fel 
nem tárjuk és nem tudatosítjuk. A hibákat ismernünk kell, 
hogy levetkezzük, de építeni csak azokra az erényekre lehet, me-
lyek ott szunnyadnak a nemzet lelkében s melyek a nemzetet 
egyszer már naggyá tették. Lehetséges-e, hogy a magyarság kö-
zösségi érték nélkül ezer éven keresztül megmaradhatott volna 
ezen a földön, melyről számban és hatalomban hatalmasabbat el-
sodort az idők szele? Aligha. Volt és – ha csökkent mértékben 
is – van közösségi értékünk, csakhogy ezt nem szabad sem a 
germán gépiességhez, sem a szláv nyáj-ösztönhöz hasonlóban ke-
resnünk. Az az érzésem, hogy az idők folyamán valami nagy félre-
értés történt, amikor következetesen keleti eredetünkkel okolják 
meg jellemző bűneinket, A szalmalángot, a tunyaságot, a széthú-
zást, a fegyelmezetlenségeket keleti eredetűnek könyvelték el, de 
ha akár az ősmágyarok, akár a honfoglalók történetét nézzük, 
ezeknek nyomát sem találjuk. Bölcs Leó kiemeli a magyar sereg-
ben uralkodó fegyelmet, elmondja, hogy a nyugati népekkel, 
a frankokkal és longobárdokkal szemben, akik túlságosan fegyel-
mezetlenek, a magyar sereg teljesen vezéreinek hatalmában áll, 
akik nem szeretettel, hanem félelemkeltéssel tart ják féken a ren-
detlenkedőket s a fegyelem ellen vétőket súlyos büntetésnek vetik 

17 Makkai Sándor: Magunk reviziója. 36. és köv. l. 
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alá. Bölcs Leó úgy jellemzi a honfoglaló magyarokat, mint akik 
a munkát, a fáradságot, égető meleget, hideget nagyszerüen bírják, 
pompakedvelők, szabadságszeretők és főgondjuk, hogy vitézül vi-
selkedjenek.18 Hadi sikereiket annak köszönhették, hogy seregük 
gyorsan tudott mozogni, részeiben önállóan is tudott harcolni s 
emellett mégis minden részletében egyetlen legfelsőbb akarat, a 
vezér haditerve szerint igazodott.19 Ha az ősmagyar harcos lelki 
alkatát rekonstruálni próbáljuk – írja Darkó József – abban a leg-
merészebb ellentéteket találjuk összhangzóan egyesítve: szabadság-
szeretet és szigorú katonai fegyelem, nagy szellemi és testi moz-
gékonyság s a mellett szívós türelem, kitartás és állhatatosság a 
nehézségek és nélkülözések leküzdésében, kíméletlen erélyesség a 
hadi célok végrehajtásában s viszont igazságosság és becsületesség 
úgy az alárendelt bajtársak, mint a leigázott ellenséggel szemben. 
A céltudatosság az, ami a honfoglaló magyarságra legjellemzőbb. 
Akkor még a győzelmet nézték, nem a céltalan hősiességet, ismer-
ték a szervezett és győzelemre fordítható menekülést. A hősi, csak 
a hősiésségért való huszárroham legalább olyan eltérés a régi 
magyarok harci taktikájától, mint a szatmári lóversenyek Széchenyi 
gondolatától. 

Nemcsak az Árpádban, Szent Istvánban és az Árpádházi ki-
rályokban élő tényleges államépítő erő alkotta meg a középkori 
magyar birodalmat, hanem az akkori magyarságnak alkotásra kész 
erői is. Az éberség, leleményesség, mozgékonyság és gyors alkal-
mazkodó képesség bár elsősorban a hadi taktikában érvényesültek, 
az élet más területein is előnyt biztosítottak. A gyors elhatározás 
képessége, a pontos tájékozottság, az ellenfél gyengéjének felisme-
rése és villámgyors kihasználása az akkori diplomácia mestereivé 
avatták a magyarokat. A korlátozott terjedelemre való tekintettel 
azonban nem kísérhetjük végig e tulajdonságok lassú elernyedését 
és újakkal való behelyettesítését, éppen ezért csak arra szorítko-
zunk, hogy a végső képet: a mai magyarság jellemrajzát adjuk. 

A magyar jellem, s ami minket ezuttal érdekel, a politikai 
jellem felkutatására sok szép kisérlet történt. Igy Kornis Gyula ha-
talmas munkájának egyik fejezetét ép a magyar politikai jellem raj-
zának szenteli. Bevezetésképpen elmondja, hogy a magyar poli-
tikai jellem az alkotmányért vívott sokszázados küzdelemben for-
rott k i : a régi rendi világ az alkotmányban nemzete fönnmaradá-
sának és létének zálogát érezte. Ezért a magyar lelkiség előteré-
ben mindig a politikum ál lo t t : nagyfokú politizáló hajlama ön-
fenntartási ösztönében gyökerezett, melyet igen fejlett és kényes 
jogérzése támasztott alá. A küzdelem nemzeti lét és élet alapvető 
elveiért folyván: az elvekhez való tántoríthatatlan ragaszkodás a ma-
gyar politikai jellemnek legfőbb vonása. Apponyi is megállapítja, 
hogy a magyar lélek tárgyi tekintetben tovább tud menni a le-
mondásban, mint amennyi helyes, de a duzzogást nem engedi bán-
tani. Az alkotmány fenntartásáért folytatott örökös harcból a ma-

18 Hóman–Szekfű : id. m. I. k. 
19 Darkó József: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugat-

európára. 1934. 137. l. 
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gyar politikai elmejárásnak az a vonása támad, hogy egyoldaluan 
védekező természetet ölt, ebben gyökerezik a magyarságnak túl-
nyomóan ellenzéki, kritikai, obstruáló lelki habitusa a politika terén. 
Túltengő jogászi műveltségéből viszont politikai jellemének és észjá-
rásának formális természete folyik. Egyébként is erősen érzelmi, anti-
racionalista természetét szangvinikus vérmérséklete támasztja alá. Kö-
vetkezménye az érzelmi politika, a nagyfokú hiszékenység, az ész 
munkáját eleve lefogó szuggesztibilitás, a szép szavak retorikájának 
erős, de a lélek felületén maradó hatása, a politikai türelem és 
fegyelem hiánya, a gyakorlati szempontok és haszon figyelmen ki-
vül hagyása. A magyarság lelkének ősi passzív, quietista termé-
szetéből, másrészt politikájának évszázados védelmi irányából ért-
hető politikai jellemének egyik legfőbb jegye: konzervátivizmusa. 
A nemzet két szélső politikai jellemvonása: a konzervátiv letárgia 
és a szangvinikus fellobbanás között hánykolódik állandóan. Hirtelen 
fellobban és a tragédiába gyorsan belenyugszik20. 

Mindezek azonban a magyarság arcának negatív jegyeit tár-
ják elénk. A politikai rendnek, a nemzet helyett gondolkozó osz-
tálynak az arca éppen az évszázados védelmi küzdelem következ-
tében elvesztette eredeti pozitív jellegét. Ez csak egyes nagy sze-
mélyeinkben, mint egyénekben, és a népben, a politikai porondtól 
távol álló s az ősi jegyeket inkább megőrző közösségben, találha-
tó fel. Azt hiszem, hogy a magyar néplelket ebből a szempont-
ból felmérő kutatás – a magyar nemzeti lélekről alkotott képben 
– olyan forradalmat teremtene, mint Kodá ly–Bar tók gyüjtése a 
zeneirodalom terén. 

Igy, ha a kalotaszegi magyar jellemző vonásait összevetjük a 
Kornis Gyula által a magyar politikai jellemről rajzolt képpel, rög-
tön előtünnek a különbségek. A kalotaszegi magyar racionális, 
józan: szónoklatokkal nem lehet reá hatni, azt legfeljebb meghal-
gatja, hadd beszéljenek az urak, hiszenez a mesterségük, – gon-
dolja magában, – viszont annál inkább hajlamos az észokokra. 
Öntudatos, büszke a fajára és vallására, erőnek érzi mindkettőt. 
A célt nézi, nem sajnálja sem a legszebb titulusokat, sem a szép 
szavakat, csakhogy célját elérje. Szorgalmas, értelmes, szivós. Ra-
gaszkodik minden talpalattnyi földhöz és megszerzett álláshoz. 
Mivel nagyon ragaszkodik földjéhez, messze vidékekre is elmegy 
üzletezni, ahogy ők mondják : köpeckedni, vagy dolgozni, csakhogy 
földjét megtarthassa. Pompakedvelő. Szabadságszerető. Fegyelme-
zett. Legnagyobb fegyelmező számára a közvélemény, a legnagyobb 
büntetés a lenézetés és a nevetségessé válás. Bár önző, (vagy éppen 
ezért?) áldoz is, ha belátja az áldozathozatal értelmét. 

A honfoglaló magyarság vizsgálata és az Árpád-kor története a 
magyarságban élő közösségi értékről tesz bizonyságot, mely elhal-
ványulva, majd fellobbanva végigkiséri a magyar történetet s me-
lyet legépebb formájában a nép őrzött meg. Az újból pozitiv tar-
talommal telített magyar lelkiség megteremtése az erdélyi magyar-
ság feladata. Miért? Először, mivel a közjogi harc s ezzel együtt 

20 Kornis Gy.: id. m, II. k. 250–266. l. 
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a negatív képlet lehetősége megszűnt. Jogainkért küzdenünk kell 
de mindnyájunk előtt nyilvánvaló, hogy az erdélyi magyarság, ha 
mind Kossuth Lajosokat és Apponyi Alberteket küldhetne a par-
lamentbe, sérelmei orvoslásában jelentős eredményeket akkor sem 
érhetne el. A belső munkától, a szervezéstől, a magyarság lelké-
nek és testének acélossá tételétől remélhetünk csak eredményeket. 
Az acélrúgózatú nemzeti test ott tágul, ahol a nyomás enged, de 
ha a nyomás nő, akkor sem törik el, csak összeszükül. Ha poli-
tikai tekintetben az idősebb és a fiatalabb nemzedék ellentétéről 
beszélhetünk, annak gyökereit itt találhatjuk meg. A fiatalabb 
nemzedék a belső munkát tartja elsőrendű, sőt kizárólagos fontos-
ságunak, viszont az idősebb nemzedék e munka fontosságának 
belátása mellett sem tud szabadulni a régi politikai iskola felfogá-
sától, mely szerint az önvédelmi harc a parlamentben játszódik le. 
Látszatra az önvédelem fogalmában is több a negatív és passzív 
vonás, mint a pozitív és aktív. Ha az önvédelmi harc közjogi te-
rületen folyik, ha obstruálásban és sérelmi politikában jelentkezik, 
feltétlenül. Viszont ha társadalmi szervezéssel próbáljuk a nyomást 
kikerülni, ha „unalom nélküli vigyázással“ építjük a nemzettestet, 
akkor ráléptünk az alkotó és erőt sugárzó magyar lélek útjára. Egy 
másik tényező is segít. A régi politikai rend rétege megvékonyo-
dott, aki maradt, az, ha nem nemzeti érdekből, úgy „rendi önzés-
ből“ a néphez kényszerül s az önvédelmi harcnak új beállítottsága 
párosulva a néppel való együttéléssel megteremtik az új magyar 
lélek születésének feltételeit. Az újból alkotóvá vált magyar lélek 
kisugározza majd erejét a politikai, gazdasági és közművelődési 
élet minden megnyilvánulására. Mert ha a gazdagságot nem gara-
sokban és osztalékokban látjuk, hanem lehetőségekben és lelkiség-
ben, az erdélyi magyarság ma is gazdag. S ez a gazdagsága egyben 
az egyetemes magyarság iránt fennálló hivatására is reámutat. 

V . 

A Z E R D É L Y I M A G Y A R S Á G S Z E R E P E A M A G Y A R 
M Ű V E L T S É G V Á L T Á S B A N . 

BESZÉLHETÜNK-E magyar műveltségváltásról? Ösztöneinkre 
és érzéseinkre hallgatva, igen. A magyar életnek évtizedek óta tartó 
láthatatlan nagy forradalma kezdi meghozni gyümölcseit. Észre sem 
vettük és etikai és esztétikai értékelésünk gyökereiben megválto-
zott. Egy évtizede sincs még, hogy a „püspök és püspökfi“: Makkai 
Sándor és Szász Károly megvívták nagy harcukat Ady felett. Az 
idő eldöntötte a vitát, látszólag Ady és Makkai, de lényegben az 
új magyar lelkiség javára. Szekfű Gyulának a háboru előtt megje-
lent könyvét : A száműzött Rákóczit a közvélemény felzúdulása kö-
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vette, a nemzetgyalázás vádjaitól volt hangos a sajtó. Védelmére 
kiadott könyvének (Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit?) elő-
szavában írja: „A gyalázás rágalma beette magát a közönség széles 
rétegeibe és én súlyosan érzem immár két év óta a hazafiatlanság-
nak, nemzetietlenségnek és a magyar érzelmek megvetésének szörnyű 
vádjait.“ Szekfű Gyula nem változott meg, de megváltozott a köz-
vélemény és a mi fiatalságunk már Szekfű Gyula szemén keresztül 
nézi a magyar történelmet. Említsük Bartókot és Kodályt, a művelt-
ségváltásnak e két úttörőjét, akiket hamarább ismert el a külföld, 
mint a magyarság? A budapesti Opera a tavaly télen magyar ciklust 
rendezett. Poldini Farsangi lakodalmának előadásán a nézőtér estélyi 
ruhás hölgyekkel és szmókingos férfiakkal volt tele. A Bartók és 
Kodály-estéről elmaradtak az estélyi ruhák és szmókingok, de lelkes 
arcú fiatalokkal telt meg a nézőtér, azokkal a szomjas lelkű fiata-
lokkal, akiknek ma még nincs szavuk, de akiknek lelkük egy rezdü-
lése a magyar jövő szempontjából többet számít, mint Budapest 
összes szmókingjai. 

Nemcsak szólásformaként használódnak, de lényeget is takarnak 
e szavak: új magyarság, új katolicizmus, új reformátusság, új törté-
netírás, új zene, új irodalom. Az átértékelésnek, az újjászületésnek 
folyamata feltartózhatatlanul megindult a magyar élet minden terü-
letén. Ez a folyamat láthatóbb Magyarországon, ahol a kultúra 
minden területén kiváló tudósok és művészek irányítják az át-
értékelés menetét ; nálunk tudósok hiányában az élet végzi ugyan-
ezt. Láthatatlanul, de mélyebb nyomokat hagyva. A most születő 
új magyar kultúra két pillérre épül : a halott történelemre, mely 
kövekben, betükben őrizte meg a régi magyar kultúra elemeit és 
az élő történelemre: a népre, mely hagyományaiban, nyelvében, 
zenéjében, egész lelkiségében átmentette számunkra eltemetett 
kultúránk sajátságait. Ha e két pillér bármelyikét nézzük, az erdélyi 
magyarság szerepe a magyar műveltségváltásban nyilvánvalóvá válik. 
Az erdélyi kövek különösen beszédesek. Elmondják, hogy a „genius 
loci“, ami itt egyben magyar Géniusz is, sehol sem hagyott olyan 
mély nyomokat, mint Erdélyben. Dr. Balogh Jolán értékes tanul-
mánya az erdélyi reneszanszról megállapítja, hogy a reneszansz 
Erdélyben külön, sajátos, sehol máshelyt fel nem található jegyeket 
kapott. Bíró József dr., a másik műtörténész, ugyanezt állapítja meg 
az erdélyi barokkról. Véletlen volna, hogy Toroczkai Vigand Ede 
és Kós Károly próbáltak először a műépítészet és népi építkezés 
eredményeiből megteremteni a magyar építészet elemeit? Fiatal 
pesti építészek Erdélybe készülnek tanulmányútra, hogy az erdélyi 
kuriák, kalotaszegi és székely házak sajátos formáiból kialakítsák 
a magyar családi ház tipusát. Beszéljünk a másik pillérről, a nép-
ről? Arról az előretolt helyről, melyet a magyar néprajzban a 
három erdélyi néprajzi sziget: a székely, a kalotaszegi, a toroczkói 
elfoglal? Beszéljünk a székely balladákról és a legtisztább magyar 
nyelvről: a kalotaszegiről? Mindarról a sajátos értékről, amelyet 
Erdély hagyományaiban, köveiben, nyelvében, műveltségében őriz? 

Lehetséges, sőt valószínű, hogy a magyar műveltség új formáit 
Magyarországon fogják kialakítni, de az anyagot hozzá, a lelket mi 
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szállítjuk. A két pi l lérre: a történelemre és a népre épített erdélyi 
irodalom sikere bizonyítja, hogy az erdélyi magyarság minden sze-
génysége dacára tud adni a magyar közösségnek. Viszont az a tény, 
hogy odaát szinte reveláció számba megy minden erdélyi írás, míg 
itthon csak regisztrálódik, arra mutat, hogy az erdélyi lélek gyors 
átalakulásában túllépett az irodalma által feltárt eredményeken és 
újabb rétegek feltárására vár. A siker mindig bizonyos mértékű 
megmerevedéssel jár és ettől a megmerevedéstől féltjük az erdélyi 
irodalmat, melynek hivatása pionirként az erdélyi lélek előtt járni 
és az ösztönökben élő erők tudatosítása által gyorsítni az átalakulás 
folyamatát. A nép a hozzá menekült magyar kultúrának nemcsak 
megnyilvánulási formáit (nyelv, hagyomány, zene, költészet, stb.) 
őrizte meg, hanem magát a lelkét is. Eddig a megnyilvánulási 
formák kutatása és feltárása folyt, az egészet betetőzi majd az igazi 
magyar lélek vizsgálata. Tudósainkra és íróinkra vár ez a feladat. 

Műveltségben és lélekben magyarrá válni: erre kötelez a mult 
és kényszerít a jövő. Nemcsak kultúránk testéről dobjuk le az 
idegen, oda nem tartozó, szerves részévé nem vált vonásokat, de 
a lelkünkről is mindazt, ami évszázadok folyamán megfertőzött, 
átváltozott, ami az alkotó, józan, céltudatos magyar lélek meg-
születésének akadálya. 

Ez a kérdés már hivatástudatunkba kapcsolódik. 

VI . 

A Z E R D É L Y I M A G Y A R S Á G H I V A T Á S T U D A T A . 

KEVÉS NÉP vívódott annyit önmaga sorsa fölött, mint a 
magyar. Mi a hivatásunk? Mi a rendel tetésünk? Van-e egyáltalá-
ban s ha van, miért sújtanak mindegyre belső és külső katasztró-
f á k ? Miért fúj a fátum szele fölöt tünk? Van-e jövőnk, s ha van, 
milyen? Mi vár reánk? Halál vagy élet? Ezer éven keresztül 
ezeken vívódott, gyötrődött a magyar nemzeti lélek. 

Nagy népeknek könnyű. Náluk az öntudatra ébredés egyút-
tal erőtudatuk, hatalomérzetük felébredését is jelenti, míg kis nem-
zetek öntudatraébredése gyakran azzal a tudattal jelent egyet, 
hogy milyen kicsinyek és milyen mértékben veszélyeztetett puszta 
létük is.21 Nagy népeknél öntudatraébredésükkel egyidejüleg misz-
sziós tudatuk is tartalmat kap s rendesen rejtett vagy nyilt uralmi 
igényekben jelentkezik. A francia nemzet már a kora középkor-
ban úgy érzi magát, mint a keresztenység és a haladás terjesztő 
eszközét és kardját Isten kezében. Cromwel isteni küldetésként és 

21 Trócsányi: A magyar nemzeti lélek vívódásai. Különlenyomat a Társada-
lomtudomány 1933. 4. számából. 
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parancsként utalja ki Britaniának a feladatot, hogy Európát meg-
hódítsa a reformált kereszténységnek.22 A fasizmus az antik Róma 
imperiálizmusában kapta meg ideológiai megalapozását, Hitler Né-
metországa a germán faj magasabbrendűségében és küldetésében. 
Kis nemzetek számára hivatástudatukat megfogalmazni nagyon 
nehéz, sokszor lehetetlen. Mivel azonban felfelé ívelő nemzeti lét 
nem képzelhető el hivatástudat nélkül, arról olyan kis nép sem 
mondhat le, mint a magyar. 

A magyarságnak egy, a nemzet egyetemére kiható missziós 
hite volt : védeni a kereszténységet és a keresztény kultúrát a ta-
tár-török becsapásokkal szemben. Balassi Bálint az országért, mint 
a „kereszténység védőpajzsáért“ harcol. A protestáns erdélyi feje-
delemségnek is volt hivatástudata: a magyarság és a protestantiz-
mus védelme. A mult században az ék-hivatás szelleme élt: előbb 
a szlávságot kettéválasztani, majd a germánságot elválasztani a 
szlávságtól. De lehet-e az éknek hivatása? Széchenyi mélyebbre 
nézett. Szerinte: a magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint 
képviselni – Európában egyedüli heterogén sarjadék – ázsiai 
bölcsőjében rejtező, eddig sehol ki nem fejtett, sehol érettségre nem 
virult sajátságait, (Kelet népe.) A mai magyarországi fiatalságban 
is él egy missziós tudathoz hasonló feladatvállalás, abban az igény-
ben, hogy a magyarság legyen a Duna-völgy megszervezésének 
zászlóvivője23. Egy évtizeddel ezelőtt a Bartha Miklós-Társaság 
által felelevenített kossuthi Duna-konföderációban úgyanaz a 
gondolat jelentkezett, amelynek egy évtizeddel később egy másik 
csoportosulás, a Deák Ferenc-Társaság is hangot adott, midőn 
folyóiratának, az Országútnak, első számában Dessewffi Gyula gróf 
a magyarság hivatását a geopolitikai és történelmi tényezőkkel 
számolva a Duna-medence megszervezésében jelöli ki. 

Az erdélyi magyarság hivatástudatát irodalmán keresztül le-
het lemérni. Reményik Sándor adta az első indí tékot : Eredj, ha 
tudsz, itthon maradok én. Megállapíthatóan kevés sikerrel, mert 
akinek esze volt több, repatriált, akinek a hite volt erősebb, itt-
hon maradt. Líránk szigorú etikai jellegű. Hitet nem tud adni, de 
a helytállás kötelességét tudatosítja. 

Reményik Sándor: 
Ki hittel harcol, könnyedén halad, 
Hittelen vívni és reménytelen 
És céltalan – ez aztán feladat. (Kötelesség). 

Tompa László is csak a megkapaszkodás kötelességét érzi. 
És míg minden omlik, összedül, 
Gyökereimmel e kopár fokon 
– Bús székely fenyő – megkapaszkodom. 
S állok daccal, társ nélkül, egyedül. (Magányos fenyő.) 
S állok, mint aki másképp nem tehet. 
Mint akinek ez így rendeltetett. (Mult-jövő mesgyéjén.) 

22 Kornis Gy.: id. m. I. 63. l. 
23 Trócsányi: id. m. 
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Líránkhoz hasonlóan epikánk sem tudott hitet adni, csak 
parancsokat kaptunk, a kitartás, a megkapaszkodás, a kötelesség-
vállalás parancsát. Ha hitet nem is, de a hit alapját : a szeretetet, 
Erdély mérhetetlen szeretetét a jandékul adta. A politikai irodalom 
eredménytelenül próbálta szállítani a hídverés hivatástudatát.24 

Rendes körülmények között a hivatástudat szublimált vagy 
nyers imperializmust takar. Hozzá kell szoknunk, hogy számunkra 
nem teremtődnek rendes körülmények, minket a sors ebben is rend-
kívüli megoldások elé állít. Makkai Sándor mély tanulságokat hor-
dozó könyvében (Magunk reviziója), mely fölött beteg közéleteket 
jellemző hallgatással siklott át az erdélyi társadalom, próbálja le-
rakni hivatástudatunk új alapjait. Az erdélyi magyarság kettős fe-
ladat elé állíttatott. A kisebbségek világhivatásából növő feladata, 
hogy kultúrájában egyetemesebbé, a humánum örök magaslatait 
jobban megközelítővé és mélyebben emberivé váljék, másrészt vi-
szont a saját fenntarthatása és élete érdekében be kell látnia, 
hogy a politikai önállóság és hatalom hiányában önfenntartásának 
egyetlen útja a saját nemzeti hagyományán nyugvó, de adott viszo-
nyaihoz képest önállóan fejlesztendő szellemi és erkölcsi élete. Azt a 
kettős feladatot, hogy legmagyarabb magyar és legemberibb ember le-
gyen, földi impériummal nem rendelkezvén, a lélek, a jellem im-
périuma által valósíthatja meg. Amint tanulmányának címe tömö-
ren kifejezi: impérium lélekben és igazságban.25 

Hivatástudatunknak a Makkai Sándor által adott zseniális 
meghatározása nem válhatott egyetemes érvényüvé, mivel csak a 
nemzeti lélek igényeivel számolt és elhanyagolta a nemzeti test 
szükségleteit. Az erdélyi magyarság hivatástudatának a nemzet egye-
temére kiható adekvát megfogalmazása csak a nemzeti élet min-
den jelenségének átértékelése és erőink józan lemérése után vár-
ható, viszont nemzedékünk hivatástudatának kialakítása megtör-
ténhet már most, sőt ennek mielőbb meg kell történnie. 

Romantikusan nézve: választhatnánk a csalán és a fenyő 
hivatástudata között. Nem tesszük, mert a kettő között nincs kü-
lönbség: ha betölti ki-ki hivatását, tökéletes. A mi hivatástuda-
tunk is csak önmagunkból nőhet. Amelyik nemzedék megérti 
nemzete hivatását, az emelkedés törvényszerüségeit, annak útja 
felfelé vezet. Amelyik viszont süketen és vakon áll nemzete hiva-
tásával, sőt elhivatottságával, történelméből kibontakozó szerepé-
vel szemben, amelyik nemzedék nem meri vállalni ezt a szerepet, 
nem mer naggyá lenni, az posványba sülyed és a „törpeség rút bi-
lincsei között“ éli le életét. A mi nemzedékünkre vár a feladat a 
magyarság helyzetét, szerepét, erejét és hivatását térben és időben 
meghatározni. Önmagunk reviziója? Igen! Kiméletlenül leszámolni 
a multtal s mindazzal, ami a multból átmenekülve itt rothaszt és 
bomlaszt. Az erdélyi magyarság mintha elfeledte volna, hogy csak 
egy láncszem a nemzet életében, nem önmagáért való. Mintha 
nem érezne felelősséget sem előre, sem hátra. Mi más lehet a fel-

24 L. Spectator lelkes, minduntalan visszatérő próbálkozásait. 
25 Makkai: id. m. 44. és köv. l. 
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adatunk, mint megteremteni azt a lelkiséget, ami örök kapocs az 
igazi multtal és felbonthatatlan eljegyzés a jövővel? 

„Ugy érzem – mondotta Kossuth híres 1848 juliusi beszédében, 
– mintha Isten kezembe adta volna a tárogatót, mely felébreszti 
a halottakat, hogyha vétkesek vagy gyengék, halálba süllyedjenek; 
ha pedig van bennök életerő, örök életre ébredjenek.“ Nem, Isten 
nem adta kezünkbe a tárogatót, de adott ennél sokkal többet: 
örök nyughatatlanságot, szüntelen vigyázást, őszinte segítni vágyást, 
akarást és töredelmet. Volt példa reá, hogy az anya görcsös sze-
retete életre ébresztette félhalott gyermekét. Egyszer bár, nem 
történhetne meg ez fordí tva? A fiak szeretete nem kelthetné-e 
életre a tetszhalott anyát? Hiszen mi úgy szeretjük Erdélyt, hogy 
arra már nincsen szó. 

A feladatok nagysága elrémíthet, de fel is emelhet. Látjuk a 
feladatok nagyságát és érezzük gyengeségünket. Kétségek gyötör-
nek, meg tudunk-e felelni az elénk tornyosuló feladatunknak, me-
lyeknél nagyobb elé a sors még nem állított magyar nemzedéke t? 
Kicsik vagyunk, erőtlenek, gyöngeséggel és bűnökkel vertek. 
Tud juk : önmagunk erejéből nem segíthetünk, Isten és a nemzet 
akarata segíthet csak raj tunk keresztül. De ég bennünk emésztő 
lánggal a segítni vágyás akarata és nemzetünk szeretete, és érez-
zük, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedék, aki segíthet, aki még 
jóvá tehet mindent. 

Erdély őrzői mi vagyunk mostan. 

VII . 

E M B E R , E M B E R , E M B E R K Í V Á N T A T I K . 

AZ EGÉSZSÉGES NEMZETI LÉLEK kialakulásának és a 
kialakulását késleltető okoknak kutatása után szükséges vizsgálat 
tárgyává tennünk a nemzeti lélek érvényesülési területét : társa-
dalmunkat. Az erdélyi magyarság társadalmi helyzetét vizsgálók 
majdnem kivétel nélkül arra az eredményre jutnak, hogy az er-
délyi magyarság elvesztette hármas tagozodását (felső-, közép- és 
alsóosztályok) és kétrétegűvé egyszerűsödött, melynek felsőbb ré-
tegében „értelmiség“ gyüjtőnév alatt az eddigi felső- és középosz-
tály tagjai tömörülnek, alsóbb rétegében a „nép“: a földmivesek, 
iparosok, munkások.26 Ezek a megállapítások azonban a fejlődés 
törvényszerűségével számolva egy jövőbeli helyzet képét vetítik 
elénk. Ha az osztályöntudatot és elzárkózást az osztályképzés is-
mérvének foghatjuk fel, akkor ma Erdélyben három osztály he-
lyett legkevesebb ötről beszélhetünk. Ha a dzsentrit, titkos óhajá-

26 Venczel József: Új magyar intelligencia. Erdélyi Tudósító, 1935. ápr. 
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nak engedve, egy osztályba vennők az arisztokráciával, akkor is 
a szabadfoglalkozású, az iparos és kereskedő, a földmíves és a 
munkás megannyi összetört bolygódarabként kovályognak társa-
dalmi képletünkben. Mindegyikről külön kell tehát beszélnünk s 
ezzel elérkeztünk írásunk legkényesebb részletéhez, hiszen az osz-
tályöntudat és érzékenység beteges felfokozottsága nemrégiben 
nyilatkozott tanulságosan meg a Névtelen Dzsentri esetében, aki 
a Tanu utirajzán – amint Németh László válaszában meg-
jegyzi – nem mint magyar, hanem mint úriember háborodott fel.27 

Az igazságot nemcsak meghallgatni, hanem kimondani is ne-
héz, de ha szükséges, meg kell tenni. A különböző osztályokat 
közösségi értékük és a közösségi munkában való használhatóságuk 
szempontjából tesszük vizsgálat tárgyává. Ha az arisztokráciával 
kezdjük, ezt nem a társadalmi hierarchia megrögzöttségéből tesz-
szük, hanem a vezetőszerep miatt, melyet az arisztokrácia a mult-
ban betöltött. Az arisztokrácia, mint osztály, valószínüleg osztály-
helyzetének katasztrófális gazdasági leromlottsága miatt, nem vál-
lalta tovább a vezető szerepet, családokká zárta le magát és csak 
kiválóbb egyedei tudtak a közösségi vonalba emelkedni. A dzsentri 
a második vonalban ugyanezt tette. Arról azonban nem mondtak 
le, hogy – mint Mannheim kifejtette – övék lagyen a társadalmi 
és politikai élet minden jelenségének helyes magyarázatára irá-
nyuló előjog. Osztályhivatásáról mindkét osztály önmaga mondott 
le. Ez az állítás bátor és hogy helyessége bebizonyosodjék, nem 
szabad csupán a jelen helyzetet nézni, hanem a jövőt is. Bizonyos 
ugyanis az, hogy a jövő társadalmi és politikai vezetőit azok kö-
zött kell keresnünk, akik erre a szerepre nemcsak az államnyelv, 
hanem az állami berendezkedés és az államalkotó nép szellemének 
ismeretében felkészültek. Az erdélyi egyetemen viszont az elmult 
tizenhét év alatt egyetlen mágnás vagy történelmi nevű dzsentri-
fiu sem végzett. A következtetést azokra bízom, akiknek előbbi 
állításommal fájdalmat okoztam. 

Külföldi értelemben vett középosztály nálunk a köznemesség 
szétbomlása óta nem tudott kialakulni. „A középosztály hívó szóra 
– írja Weis István – csaknem kizárólagosan a hivatalnok fogalma 
jelenik meg előttünk. A középosztálynak a kereskedelmi és ipari 
pályákra terelése elmaradt és a szabadkereseti pályák felé tájéko-
zódása is későn ment végbe.“28 Ennek a magyar értelmezésű „hi-
vatalnok-középosztálynak“ az eltünésével a bank és kereskedelmi 
hivatalnokréteg vette át városainkban a középosztály társadalmi 
vezetését és a hangadóbb résznek a nemzeti gondolattal szembeni 
közönyössége folytán megteremtődött a közösségi munka cinikus 
lenézésének az a szelleme, mely városi magyarságunk minden meg-
mozdulását eleve sikertelenségre kárhoztatja. A papok, tanárok, 
tanítók és a szabadfoglalkozásu értelmiségieknek az a része, mely 
nem hódolt be a közönyösség társadalmi divatának, párosulva azok-
kal a birtokosokkal, akik nem dzsentrik, alkotják a középosztály-
nak leghasználhatóbb rétegét. 

27 Független Ujság. 1936. 3. sz. 
28 Weis István: A mai magyar társadalom. 
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A csekély számu kereskedő réteg műveltségi és gazdasági 
színvonala mértékében a középosztály és az iparososztály között 
osztódott meg. A magyar élet külön színét képviseli a hagyomány-
nyal bíró, különös öntudatu és az összes osztályok között legjob-
ban szervezett, leghomogénebb iparos-osztály, melynek a közösségi 
munkába való bevonása – nagy kárunkra – meglehetősen elha-
nyagolódott. Öröklött, de legfájdalmasabb veszteségünk szegény 
dolgozó magyar testvéreinknek, az ipari és gyári munkásságnak, a 
nemzeti közösségből való kiválása. Velük, ha a jelenben még nem 
tehetjük, a jövőben annál inkább kell számolnunk. Az alapréteg-
ről : a földmíves-osztályról, a magyar népről, nehéz lenne pár sorban 
összefogni mondanivalónkat, folyóiratunk következő számait túl-
nyomó részben helyzetük vizsgálatának szenteljük. 

Ezzel a színes, elzárkózott darabjaiban önmaga szerepét túl-
élő és mégis állandóan változó, alakuló világképpel kell számolnia 
annak, aki az erdélyi életben bármit tenni akar. A vezetésre hi-
vatottak lemondtak az irányításról, a vezetésre kényszerültek nem 
tudták kialakítani azt a közszellemet, mely az új osztályképzés fel-
tételeit megteremtette volna. Erdélyben nincs vezetőosztály, mely 
mély szociális és nemzeti felelősségérzettel, nagy feladatának hivatástu-
datával vehetné át a nemzet vezetését. Egészséges vezetőosztály nél-
kül pedig nincs egészséges nemzeti társadalom. Történelmi idők a 
szükségletnek megfelelő új rétegeket termelnek ki s bár ennek az 
új osztályalakulásnak szükségszerűsége nyilvánvaló és kialakulása 
feltartózhatatlan, nemzeti érdekből az öntudatosítás útján gyorsí-
tani akarjuk menetét. Most is, mint valamennyi nemzeti katasztró-
fánk után, távol és csendben az egyedüllevő magyarok kezdik le-
rakni az új élet alapjait. Ha végigutazod Erdélyt, majdnem minde-
nütt, a legkisebb faluban is, találsz mágnást, birtokost, papot, taní-
tót, ügyvédet, orvost, kereskedőt, iparost vagy gazdát, akiben ég 
a felemelkedés vágya, akiben vívódik az örök magyar lélek, aki-
nek segítésre és munkára tárulnak a karjai. Pompás, drága ma-
gyarok, nagyszerű közösségi alanyok ők, akiknek vállaira bátran 
reá lehet helyezni az új idők minden terhét. Ezeket kell össze-
fogni és megteremteni belőlük az új nemességet. Ki kell alakítani az új 
vezetőréteget, most már – okulva a történelmen – nemzeti ki-
választás útján, melynek ismérve: szolgálni a nemzetet. Ezek a ma-
gárahagyott, csendes magyarok, a nemzet igazi elitje, nem kíván-
ták maguknak mindeddig a vezetőszerepet. Öntudatosítanunk kell 
bennük, hogy nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke sürgeti, 
hogy vegyék kezükbe a közszellem irányítását, hogy összefogva 
mielőbb kialakítsák azt a közszellemet, amelyik termékenyítő ere-
jével virágzásba hajtsa a nemzet fáját, de ugyanakkor ítéletével 
sújtson mindenkit, aki a nemzet érdekei ellen közönyösségből, ci-
nizmusból vagy konclesésből bármit tenni mer. Bocskay István a 
bécsi békét megelőző időkben írja, hogy őhozzá bizony a főherceg 
hiába küldene bőbeszédű követet, mert „bár sem az dialektikához, 
sem az retorikához nem tudunk, a dolgot őmagát nézzük, csak az 
mi nemzetünk javát és magunk megmaradását, azonkívül szók és 
rábeszélések minálunk semmit sem fognak“.29 

29 Hóman–Szekfű : id. m. IV. k. 
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„A dolgot őmagát néző“ magyarok, az eddig egyedüllevők 
összefogása, egy új nemzeti rendbe való tömörítése szükséges, mert 
nyilvánvaló, hogy az erdélyi magyarság erőtlenségének nem a fel-
adatok homályos látása, nem a helyes elgondolások hiánya az oka, 
hanem a feladatokat megvalósító öntudatos és szervezett ember-
csoportok hiánya. Alig van megdöbbentőbb élmény folyóirataink 
10–15 év előtti évfolyamainak átlapozásánál. A Magyar Kisebb-
ség 1924-es évfolyamában a gazdasági szakoktatást sürgetik, mint 
a jövő népnevelését, mégis pontosan tíz esztendőre volt szükség, 
hogy az első magyar gazdasági iskola kapuit megnyíthassa. Ugyan-
ebben az évben többen közös kulturközpont felállításának szüksé-
gességét hangoztatják, bizonyos, hogy az idők ezt is meghozzák, 
de az elmult 12 év – úgy látszik – kevés volt az eszme lelki 
megérleltetéséhez. 

Montecuccoli szerint a nervus belli: a pénz, pénz és pénz. 
Nagy ellenfele, Zrinyi Miklós, viszont így beszél: „nervus 
belli sunt milites, mert a pénz nem mindenkor talál embert és nem 
mindenütt, de a fegyveres ember megtalálja őket, az embereket is, 
a pénzt is, tehát fegyver, fegyver, fegyver kivántatik és jó vitézi 
resolutio“. Ember, ember, ember kivántatik most is és egészséges 
közszellem. A nemzeti élet minden jelenségének átértékelése és az 
ebből folyó hivatástudat kialakítása, az emberek felkutatása és be-
szervezése, végül az egészséges nemzeti közszellem kialakítása – 
ez a há rom: az erdélyi magyarság központi problémája. Időket 
előzni nehezen lehet s önmagában az, hogy ez a három kérdés 
központivá válhatott, mérhetetlen útat jelez a huszonöt év előtti 
Erdélytől. 

A SZERVEZÉS természetesen elsősorban lélektani kérdés és 
csak másodsorban technikai. A mai Európa két legnagyobb szer-
vező tehetsége, Mussolini és Hitler, az olasz és a német nemzeti 
lélek ismeretére építették fel szinte matematikai biztonsággal rend-
szerüket. Valamikor talán mi is eljutunk oda, hogy saját magun-
kat ismerjük, most még csak azt mondhatjuk, hogy a magyar a 
világ legkiszámíthatatlanabb n é p e : ellentét-sarkok közöt t száguld 
állandóan. Kiszámítni a kiszámíthatatlant, a reakciók valószínüségi 
számítását megcsinálni: ez a feladat várna a nemzeti lélek kuta-
tójára. Legjellemzőbb két tulajdonsága: lelkesedése és racionáliz-
musa. Kossuth Lajos és Deák Ferenc egyformán magyar. A kér-
dés: mennyiben lehet racionálizmusát forradalmasítani és lelkese-
dését építésre befogni. Az ellentéteknek ez a játéka, a lélek ösz-
szetettsége hungsúlyozottabb formában jelentkezik a középosztály-
nál, a régi politikai rendnél, mely – mint előbb fejtegettük – az 
évszázados közjogi harc következtében negatív jellegü lelki alka-
tot kapott. Az ellentétek tompítottabbak a népnél, de a néplélek 
is eléggé összetett ahhoz, hogy a szervezni akarókat nehéz fel-
adat elé állítsa. A mai magyar középosztályt s főleg a felső réte-
gét megszervezni önmagában szinte lehetetlen, a szervezésükre 
irányuló számos sikertelen kísérlet felelevenítése helyett ki kell 
válogatni belőlük a közösségi munkára alkalmas egyedeket. A 
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többi pedig? Ne féltsük őke t : lóversenyek, kucsirozások, bridzsek 
és léhaságok között majd eltelik lassan az életük. 

Az erdélyi magyarság ellen igen gyakran elhangzó vád, hogy 
a néppel nem törődik, annak szervezését elmulasztották. Boldizsár 
Iván ezt a vádat egyszerűen leközli, anélkül, hogy az okokat ku-
tatná s publicisztikailag szerencsétlenül olyan példákat hoz fel állítá-
sának alátámasztására, amelyeknek pontosan az ellenkezője igaz. 
Ezért a felületességéért alaposan megbűnhődött s mi nem is őt 
sajnáljuk, legfeljebb óvatosabb lesz ezután, hanem sajnáljuk a vita 
hangját és a lényegről való eltolódását, ami az erdélyi lelket 
nem a legszerencsésebb oldaláról mutatta be. Őszintén bevalljuk, 
hogy igazi közösségünk még nekünk sincs a néppel, akik kö-
zöttük élünk s akik a neki való szolgálatra tettük fel életünket. 
Az úri rendben és a népben élő két világkép távolsága, a magyar 
léleknek ez a kettőssége komoly akadályokat gördít a szerve-
zési kísérletek elé. Csak mi tudjuk, hogy milyen rendszeres, lassu 
munkát követel önmagában a bízalom felkeltése. Ne mondja ne-
künk senki, hogy egy szónoklattal meg lehet hódítani a nép lelkét. 
Apró és láthatatlan jócselekedetek végtelen sora, az érte való ön-
zetlen munkának szüntelen bebizonyítása szükséges ahhoz, hogy 
valaki elmondhassa: a népem bízalmát bírom. Lelki különbözősé-
günk minéműsége, a városi és a népi kultúra áthidalhatatlan tá-
volsága, ellentétessége, közös kultúrélmények, valamint a belső lo-
gikánk és reakció-fokok azonosságának hiánya: megannyi tilalom-
fa, amely óvatosságra int és ugyanakkor parancsol: reformáld meg 
magad, mielőtt a néphez közeledsz. 

Igazi „zarándoki komolyságot“ igényel ez a kérdés. A fel-
adat nehéz: magunknak kell tanulni a néptől, magunkat kell hozzá 
hasonlóvá formálni, hogy őket vezethessük. Igazi találkozásunkat 
az új, most születő magyar kultúra készíti elő és igazi közössé-
günk akkor lesz velük, ha az egységes, alkotó, magyar nemzeti 
lélek megszületik. Ez a mi szent őrületünk: hiszünk benne, hogy 
nemsokára megszületik. 

VI I I . 

A Z É P Í T Ő E R D É L Y . 

AZ ÉPÍTŐ ERDÉLY: ezt választottam címül. A pontosság ked-
véért talán azt kellett volna í rnom: az épülő Erdély, vagy még 
inkább: az építeni akaró Erdély. A jelent nézve bizonyára ezt kel-
lett volna írnom, de ha a multat nézzük és a jelenben bujkáló, 
jövőt formáló e rőke t : a cím helyes. Az erdélyi lélek legmélyebb 
lényege mindíg az építés volt. Bethlen Gábor a legnagyobb er-
délyi magyar s egyben a legfáradhatatlanabb építő. Erdély három 
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sorsfordulatát követő három csalódása végre ráébresztette az er-
délyi magyarságot, hogy egyedül a maga erejére építhet. Viszont 
olyan még, mint a lábbadozó beteg: kiesett belőle erői tudata. 
Betegek vagyunk még, de nem halottak, – ezt Németh László-
nak üzenjük, – az eljövendő egészség jegyeit már magunkon 
hordozzuk. 

Az elmult másfélszázadon kívül az erdélyi magyarság, ez a 
nagy szórvány, mindíg hordozott magában célokat és valamit min-
díg jelentett, néha csak a magyarság, de legtöbbször a környező 
népek történelmében is. A székely székek alkotmánya, a Király-
föld autonómiája s a nemzetek és vallások közötti egyensúlyi 
helyzet, alkotmányos és államalkotó erőknek ez a különös, sehol 
másutt fel nem található összetétele, egymást ösztökélő játéka a 
történelem folyamán két állandó képletben jelentkezett : egyfelől 
megakadályozta, hogy a nyugati áramlatok változatlan formájuk-
ban öltsenek közjogi testet, másfelől a tényleges helyzethez való 
alkalmazkodással kényszerítette Erdélyt, hogy megelőzze Európát. 
(Vallásszabadság, demokratikus államforma, a fejedelmi tanácsosok 
felelőssége, stb.) 

Mit tehet ennyi felemelő és felemelkedésre kényszerítő ha-
gyomány birtokában a szegény erdélyi magyar? Megáll, körülnéz 
és hitét a csillagokig dobja. Tehet-e egyebet, minthogy hisz ab-
ban, amit a Névtelen Jegyző a honfoglalásra induló vezér ajkára 
ado t t : hogy „az emberiség nem a népek sokaságában, hanem a 
lélek erejében áll“ és mélységes töredelemmel hozzákezd új lelket 
építeni. Vidéken, meghúzódva, csendben az egyedüllevő magyarok 
most kezdik lerakni az új élet alapjait. Arról, ami a lelkekben vég-
bemegy, nem tudunk s az előkészület sok-sok fáradságáról sem, 
jól figyelő szem kell, hogy meglássa az útjelzőket, amelyeket egy 
épülő kultúrház, egy iskola vagy szövetkezet borítanak Erdély 
testére. Ez a mi építésünk, szegényes, „ahogy lehet“ , de lélekből 
való. Kicsike és alig látható. Voltaire, a hitetlen, a XVIII. század 
Erdélyében járván, meg tudta látni: „Erdélyben egyik kezében 
fegyvert tartva szánt a szántóvető ember“. Németh László, a 
hívő, nem tudta ezt meglátni: a szántást és az egyidejü védelmet. 
De csudálkozhatunk-e rajta, az idegenen, ha épp azok az ujság-
jaink sem látják, akik azért támadták Németh Lászlót, hogy ezt 
nem látta m e g ? 

Közös munkából, apró tettekből, lelkek változásából lassan 
csak megépül, talán hamarább, mint remélnénk, a mi épületünk. 
Nem lesz Loire-menti várkastélyokra emlékeztető Hunyadi János 
vára, de lesz: palánkból készített, agyagból vert végvár, amiben 
élhetjük boldogan és büszkén a hitünk szerint legmagasabbrendű, 
mert legnehezebb életet. 

Vitézek, mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél. 

ALBRECHT DEZSŐ. 
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N E M Z E T P O L I T I K A 
„Cél: a világ kisebb és gyöngébb népeit az 
igazságtalanságtól és az erőszakos elnyo-
mástól megvédeni... A világ az igazság győ-
zelmét akarja és becsületes eljárást követel!“ 

(Wilson beszédéből.)1 

A KISEBBSÉGI JOGVÉDELEM ÚTJAI. 

I. 

A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG jogvédelmének problémája 
a triánoni békeszerződés, s az egyfelől Románia, másfelől a Szövetsé-
ges és Társult Főhatalmak között 1919 december 9.-én kötött kisebb-
ségi szerződés létrejötte óta merült fel. Mindkét szerződés az erővi-
szonyok következménye és a wilsoni elveken alapszik.2 Ez a kisebbségi 
szerződés kilátásba helyezte3, hogy Románia megadja az ország minden la-
kosának születési, állampolgársági, nyelvi, faji vagy vallási különbség nél-
kül az élet és szabadság teljes védelmét; biztosítja a vallás szabad gya-
korlatát, jogegyenlőséget, nyilvános állások, hivatalok és méltóságok 
elnyerését; biztosítja a magán- vagy üzleti forgalomban, vallási élet-
ben, sajtó vagy bármilyen közzététel terén vagy nyilvános gyűléseken 
bármely nyelv szabad használatát s mindezeknek olyan alaptörvényül 
való elismerését, melyekkel szemben semminemű törvény, rendelet 
vagy intézkedés hatállyal nem birhat; biztosítja ugyanazt a bánásmó-
dot, mint a többi román állampolgároknak, saját költségükön jótékony-
sági, vallási vagy szociális intézmények, iskolák és más nevelőintéze-
tek létesítését, azoknak igazgatását és felügyeletét saját nyelvük sza-
bad használata és vallásuk szabad gyakorlata mellett; megfelelő köny-
nyítést biztosít a közoktatás terén, részesedést a közvagyon terhére 
állami, községi vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jó-
tékony célra fordítandó összegekből; biztosítja az erdélyi székely és 

1 W i l s o n beszédéből idézte Sándor József képviselő az alkotmányjavaslathoz 
elmondott beszédében. (L. Magyar Kisebbség, 1923 junius 1.-i sz. 404–405, l.) 

2 Jóllehet a kisebbségi szerződés rendelkezései alaptörvényül teljes egészük-
ben nem ismertettek el, a kisebbségeknek jogforrásul szolgálnak. A Semmítőszék 1380-
1934 S. III. ügyben döntését a triánoni békeszerződés 191. szak. alkalmazásával 
hozta meg. 

3 A kisebbségi szerződés bevezetésének második bekezdése a következőkép 
intézkedik: „tekintettel arra, hogy Románia saját akaratából a szabadság és az igaz-
ság határozott biztosítékait óhajtja megadni mind a régi Román Királyság minden 
lakójának, mind pedig az újonnan hozzácsatolt területek lakóinak és pedig fajra, 
nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül“ stb. (L. bővebben Dr. Balogh Arthur: A 
kisebbségek nemzetközi védelme, Berlin, 1928, 40. és köv. l.; valamint Baranyai 
Zoltán: A kisebbségi jogok védelme, Budapest, 1922.) 
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szász közületeknek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tan-
ügyi kérdésekben a helyi önkormányzat engedélyezését; s a Nemzetek 
Szövetségének védelmét írja elő.4 

Ezzel szemben az 1923. március 29-én kihirdetett a l k o t m á n y t ö r v é n y 
nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnyeréséhez szükséges föltételek megha-
tározását különleges törvényre bízza, nem tartalmaz rendelkezést a nyelvnek az üz-
leti életben való szabad használatára, sem a székely és szász közületek önkormány-
zatára nézve5, a Román Királyságot nemzeti államnak nyilvánítja, végül a törvény-
hozó a köz- és megoktatást szintén különleges törvénnyel szabályozta. 

A hivatali állások betöltésénél követendő eljárást az 1923. december 12.-én 
kihírdetett és 1924 január 1.-én életbelépett k ö z t i s z t v i s e l ő k s z a b á l y z a t á -
r ó l s z ó l ó t ö r v é n y előtt egységes törvény nem írta elő. A román állam régi 
rendszerében a közhivatali állásokat ugyanis olyan magánvállalatoknak tekintették, 
amelyek bizonyos összegű vételár lefizetése ellenében voltak elnyerhetők.6 Az új 
törvényhozó viszont a jogegyenlőség elvének figyelmen kívül való hagyását az által 
látta bíztosítottnak, hogy mind a kinevezést, mind az előléptetést a hivatali főnökökből 
alakítandó bizottság előzetes javaslatától tette függővé, s e bizottság működésének ellen-
őrzésére a kinevező szervnek azt a diszkrécionárius jogot biztosította, melynél fogva 
még az esetben is megtagadhatja minden indokolás nélkül a kinevezést, ha a hírde-
tett állásra csak egy személy pályázott s ha ez a törvény minden követelményének 
meg is felel. A végrehajtási utasítás 31. szakaszában pedig a miniszter önmagát a 
törvény által nem ismert oly vizsgáztató bizottság kiküldésére hatalmazta fel, mely 
bizottság az 1924-ben szolgálatban talált kisebbségi köztisztviselőket – a hivatalból 
való elbocsátás következményei mellett – vizsgáztathatja le román nyelvből, ami a 
törvény és rendelet jogi fogalmait sérti, s a többségiek és kisebbségiek között a jog-
egyenlőség elvébe ütköző különbséget állít fel. 

A köz- és magánoktatás terén különböző időkben ismételten kihirdetett k ö z -
és m a g á n o k t a t á s i t ö r v é n y e k , amíg az említett szerződés értelmében a 
kisebbségek korlátlanul s tekintet nélkül az iskolába beiratkozó tanulók számára lé-
tesíthetnek és tarthatnak fenn iskolákat, addig a magániskola nyilvánossági jogát csak 
az esetre bíztosítják, hogyha meghatározott számú tanulóval és tanerővel rendelke-
zik, továbbá ugyanezek a törvények úgy intézkednek, hogy azok a román szárma-
zású szülők, akik anyanyelvüket elveszítették, gyermekeiket csak az állami vagy román 
előadási nyelvű iskolába írathatják be, s ezzel korlátlan lehetőséget biztosítottak annak, 
hogy a magániskolák tanulóinak száma állandóan csökkentessék; végül az iskolafenntar-
tók kötelességévé tették a nemzeti tantárgyak román nyelven való tanítását, jóllehet a 
szerződés ama kitételénél fogva, hogy iskoláikban „saját nyelvüket szabadon hasz-
nálhatják“, a román nyelv csak tantárgy lehetne, nem pedig tannyelv. 

Az 1929. augusztus 3.-i k ö z i g a z g a t á s i t ö r v é n y elrendelte a kerületi 
miniszteri igazgatóságok, továbbá a helyi és központi felülvizsgálati biróságok létesí-
tését. Ma ezek közül szervezetük, hatáskörük és illetékességük némi módosításával 
csak a felülvizsgálati biróságok léteznek, hogy közigazgatási szervek és szervezetek 
fölött részben ellenőrzési és felügyeleti, részben felülvizsgálati és módosítási jogokat 
gyakoroljanak. Igy az 1933. ápr. 20.-i törvény értelmében a helyi közigazgatási szervek-
nek minden olyan intézkedése, amely az érvényben levő törvényekkel és rendeletek-
kel, valamint a közrenddel és állambiztonsággal ellentétes, jogilag semmis, s ezt a 
semmisséget a helyi közigazgatási biróságok 5 évig bármikor kimondhatják – hiva-

4 A szeszélyes történelem érdekes momentumaként állapítható meg, hogy 
Románia nevében a kisebbségi szerződést, amely a Románia határain belül élő ki-
sebbségeknek nemzetközi közjogi jelleggel az emberi jogok, szerzett jogok és jog-
egyenlőség biztosítását helyezte kilátásba, miután ezt a szerződést Bratianu Ionel, majd 
Coanda, végül Vaitoianu tábornokok kormányai részben Romániának az 1916 aug. 
4-iki szövetségi szerződésére, részben pedig Románia szuverénításának (nézetük sze-
rint) a kisebbségi szerződés által leendő megsértésére való hivatkozással elfogadni 
vonakodtak, ugyanaz a Vaida volt miniszterelnök fogadta el, aki máma a Frontul 
Romanesc élén a numerus valachicus elméletében hirdetett nemzeti törekvések meg-
valósítója óhajt lenni. 

5 Ez utóbbinak az alkotmánytörvénybe való felvétele iránt Románia nem is 
vállalt kötelezettséget, engedélyezését azonban kilátásba helyezte. 

6 Radu Dimiu: Lege pentru Statutul funcţionarilor publici, Bucureşti, 1928, 7. l. 
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talból is, amennyiben arról tudomást szereznek.7 Ezenkivül a semmisség kimondá-
sát kérheti az a fél is, aki kimutatja, hogy az neki közvetlen létező érdeke.8 Meg-
semmísíthetők továbbá azok a közigazgatási intézkedések is, amelyek a törvények és 
rendeletek formaiságra vonatkozó rendelkezéseinek megsértésével hozattak. Ezeknek 
megtámadási ideje azonban nem 5 év, mint az előbbiek esetében, hanem a közzété-
teltől számított 15 nap (tv. 47. szak.). 

Sérelmes hiánya a közigazgatási törvénynek, hogy az időközi bizottságok 
működésnek határideje tekintetében semmi intézkedést nem tartalmaz. Az 1934. 
március 8.-i módosító törvény értelmében pedig klimaterikus, fürdő- és ásványvízzel 
rendelkező községek és városok bíróit a belügyminiszter nevezheti ki. Tehát még 
abban az esetben is, ha az évek óta működő időközi bizottságok helyébe a község 
eddigi autonom jogának gyakorolhatása folytán községi tanácsot választhat, a bírót 
nem a községi tanács választja, sőt a belügyminiszter birónak más községben lakó 
egyént is kinevezhet. [25. szak ] 

A z 1933 április 13.-i k ö z t e r h e k b e h a j t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y -
n y e l a törvényhozó az állammal, megyékkel, községekkel és általában az összes állami 
intézményekkel szemben eltörölte a végrehajtás lehetőségeit és semmi szankciót nem 
ír elő arra az esetre, ha ezek az intézmények a magánfél követelését a költségve-
tésbe nem veszik fel, vagy a megitélt követelést felveszik, de nem fizetik ki. [L. 67. 
szak., most 60. szak.] 

Az 1934. julius 14.-i, a v á l l a l a t o k b a n r o m á n s z e m é l y z e t a l k a l -
m a z á s á r ó l s z ó l ó t ő r v é n y 2 0 százalék idegent engedélyez alkalmazni. 
A parlamenti tárgyalások alkalmával bár kellően tisztázódott az a kérdés, hogy „ro-
mán“ kifejezés alatt román honpolgár, „străin“ alatt nem román honpolgár értelme-
zendő, mely értelmezés egyedül helyes, amint e szavak az alkotmánytörvényben is 
ugyanilyen értelemben használtattak, mindamellett amidőn a minisztérium a külön-
böző vállalatoktól bekérte az erre vonatkozó jelentést, olyan ürlapot kért kitölteni, 
amely nemcsak a honpolgárság, hanem a f a j i s á g tekintetében is kérdést tartal-
mazott. 

Gazdasági téren az 1921. julius 30.-i a g r á r t ö r v é n n y e l elrendelt kisajá-
títási eljárás ma már eredményeiben is közismert. 

Az 1930. julius 7.-i, a b i z t o s í t á s i v á l l a l a t o k m e g a l a k u l á s á -
r ó l é s m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y a z élet, tűz, baleset, jég, szál-
lítás esetére biztosító intézetek megalakulását attól tette függővé, hogy a létesítendő 
vállalat minden felsorolt üzletág után legalább két millió lej alaptőkével rendelkez-
zék, ez összeg felét vagy a Letétpénztárhoz, vagy a Nemzeti Bankhoz fizesse be. 
De tovább az ipari és kereskedelmi miniszter előzetes jóváhagyása szükséges ahhoz, 
hogy a vállalat a törvényszékhez bejegyezhető legyen és működését megkezdhesse. 
[5.–10. szak.] 

Az 1934 május 8.-i, a b a n k k e r e s k e d e l e m m e g s z e r v e z é s é r ő l és 
s z a b á l y o z á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y azt a legkisebb összeget, amellyel egy 
bank megalakulhat kettőtől húsz millióig terjedő összegben határozza meg [11. szak.]. 
Mind a bejegyzés, mind a működés a legfelsőbb bankbizottság előzetes jóváhagyásá-
tól függ, mely egyúttal ellenörző szerv is [9., 42. szak.]. Végül kötelezi a törvény az 
összes bankokat, hogy öt év alatt intézkedéseinek eleget tegyenek [62. szak.] aminek 
következtében sok milliót kitevő kistőke fog hiányozni 1939. év után a gazdasági és 
kereskedelmi életből s egyidejüleg lehetőség nyílik arra, hogy a tiltott kamatláb mel-
letti kölcsönözés nagyobb méreteket öltsön. 

Az 1923 évi a l k o t m á n y t ö r v é n y [107. szak], valamint az 1925. decem-
ber 23.-i k ö z i g a z g a t á s i b í r á s k o d á s r ó l s z ó l ó t ö r v é n y a kor-
mányhatósági intézkedéseket és cselekményeket első fokon az ítélőtáblák, másodfo-
kon a Semmítőszék mellett működő közigazgatási bíróságok ellenőrzési hatáskörébe 
vonják, hogyha ezek az intézkedések valamely törvénnyel vagy szabályrendelettel el-
lentétesek s abból a jogosított magánfélre sérelem háramlik s biztosítja a bíróságnak 
azt a hatáskört, hogy a vonatkozó s valóban sérelmes intézkedést megsemmisítse. 
Amíg az 1905. július 1.-i S e m m í t ő s z é k m e g s z e r v e z é s é r ő l s z ó l ó 

7 Ennek az intézkedésnek hiánya abban van, hogy a felülvizsgálati bírósá-
goknak fakultátív jogot biztosít, holott a megnevezett intézkedések semmissé való nyil-
vánításának helyesebb jogi következménye az volna, hogy a semmisség kimondása 
imperative modo írassék elő. 

8 „... justifică un interes direct, náscut şi actual“ (47. szak.). 
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t ö r v é n y [67. szak.] felhatalmazta a Semmítőszék III. szekciójának elnökét, mint 
amely bíróság hatáskörébe ezek a perek abban az időben tartoztak, hogy egyes kor-
mányhatósági sérelmes és megtámadott intézkedések végrehajtását a per befejezéséig 
felfüggessze, az 1912. február 12.-i törvény pedig ezt a felfüggesztési hatáskört minden 
megtámadott kormányhatósági intézkedéssel szemben kiterjesztette, addig e tekintet-
ben az alkotmánytörvény semmi rendelkezést nem tartalmaz, a közigazgatási bírás-
kodásról szóló törvény pedig [11. szak] a táblai határozat ellen beadható felfolyamo-
dásnak felfüggesztő hatályt biztosít, jóllehet előzetesen a kereset felfüggesztő hatályá-
ra nézve semmi rendelkezést nem ír elő, ellenkezőleg (8. szak.) a visszahelyezett 
tisztviselő újra belépéséről s addig felmerült és felmerülő kárainak megtérítéséről 
tesz említést.9 

Az igazságszolgáltatás terén a Semmítőszéknek 1925. évben hozott döntése10 

a szerzett jog eddigi fogalmát és jogelméletét meghaladja, amennyiben kimondotta, 
hogy a törvényhozónak jogában áll a szerzett jog további megtarthatását újabb föltéte-
lektől függővé tenni, a jogegyenlőség elméletének pedig új korszakát nyitotta meg 
azzal, hogy olyan tisztviselőknek a nyelvvizsgára való rendelését és rendeletileg elő-
írt következményeit minősítette törvényesnek, akik a többiekkel egyenlő föltételek 
mellett töltöttek be állást.11 

II. 

TIZENHÉT ÉV legfontosabb törvényeinek hézagos áttekintése s 
az a viszonylat, amelyet e törvények és a kisebbségi szerződés alap-
elvei között megállapíthatunk, élesen mutatnak rá a kisebbségek nem-
zetközi védelmének gyakorlati fontosságára. Ebből a szempontból a kisebb-
ségi szerződés létrejötte óta a kisebbségi jogvédelemre vonatkozóan 
legnagyobb fontosságú a Tittoni-féle jelentésre a Nemzetek Szövetsé-
gének Tanácsa által 1920 október 22-én hozott határozat, amelyben a 
Tanács kimondotta, hogy „ez a jog (nevezetesen a Tanács tagjainak 
az a joga, melynél fogva a Tanács figyelmét bármely kisebbségi sére-
lemre felhívják) nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a megsértésre 

9 Ma már köztudomású, hogy az Ig. min. nemcsak azon tisztviselőket rendelte 
1935. évben nyelvvizsgára, akik 1924-ben szolgálatban voltak, hanem azokat is, akik 
a román állam által törvényesen elismert, nyilvánossági joggal felruházott vagy állami 
középiskolákban végeztek, sőt azokat is, akik a romániai tudományegyetemeken jogi 
vagy politikai tudori címet szereztek, tehát birálat tárgyává tette ezeknek az intéz-
ményeknek minősítő képességét is. A vizsgáztató bizottságot kiküldő miniszteri ren-
deletben pedig arra hivta fel a vizsgabizottság elnökének figyelmét, hogy akik a ro-
mán nyelvvizsgán elbuknak, azok rendelkezési állományba helyeztetnek. A rendel-
kezési állományba való helyezésnél – lehet, tekintettel a közigazgatási bíráskodásról 
szóló tv. 11. szak. körül kifejtett két ellentétes joggyakorlatra (l. a bucureştii tábla 
4579–1935 S. V. sz. elnöki, vagy 350–1934. S. V. sz., valamint 344–1932 S. II. sz. 
ügyekben hozott döntéseket, melyek a miniszter sérelmesnek vélt és megtámadott 
intézkedésének végrehajtását felfüggesztették a per befejezéséig) – az a rendelet, amely-
lyel a tisztviselők 1935. április 1-i kezdettel rendelkezési állományba helyeztettek, 
csak április 15-én érkezett meg a felettes hatóságokhoz, s ennélfogva a miniszteri 
leírat azonnal végrehajtandó volt, a tisztviselők pedig azt a kétes lehetőséget is el-
veszítették, hogy a sérelmesnek vélt intézkedés végrehajtását a tábla által felfüggesz-
tessék. 

10 L. Curtea de Casaţie şi Justiţie 13–1925. sz. döntését. 
11 Nevezetesen azok a tisztviselők is vizsgára rendeltettek, akiket minden te-

kintetben a köztisztviselők szabályzatáról szóló törvény alapján neveztek ki, véglegesí-
tettek és léptettek elő, hogyha kisebbséghez tartoztak. Ezzel pedig a miniszter kü-
lönbséget tett többségi és kisebbségi között. (L. bővebben Curtea de Apel Cluj, 
753–1935. S. I., 751–1935. S. II., 744–1935. S. III., 724–1935. S. II., 725–1935. S. II. 
iratait.) 
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(t. i. a szerződés kisebbségvédelmi rendelkezéseinek a megsértésére) 
vagy a megsértés veszélyére maguk a kisebbségek vagy a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsában nem képviselt hatalmak hívják fel a Szövetség 
figyelmét; de ennek a cselekedetnek kizárólag kérelem vagy felvilá-
gosítás jellege lehet és nem lehet az a jogi hatása, hogy a Tanács 
közbelépését előidézze.“12 Ugyanis e határozat előtt a kisebbségeknek 
ez a lehetőség nem biztosíttatott, de ezt követően is a kérelem formá-
jában beterjesztett panasz csak abban az esetben képezi a tárgyalás 
anyagát, hogyha azt a Tanács valamelyik tagja magáévá teszi és 
fenntartja. Kérelem tárgya lehet viszont minden olyan cselekmény, 
amely a kisebbségi szerződésnek a Nemzetek Szövetsége védelme alá 
helyezett rendelkezéseit sérti. Az Állandó Nemzetközi Bíróság 1926. 
május 25.-én a felsősziléziaiak ügyében kelt 7. sz. határozatában pe-
dig kimondotta, hogy: „a nemzetközi jog szempontjából az állami tör-
vények egyszerű tények, az államok akaratának és cselekvésének meg-
nyilvánulásai úgy, mint a bírói határozatok, vagy a közigazgatási in-
tézkedések.“13 

A KISEBBSÉGEK nemzetközi jogvédelmével kapcsolatosan a leg-
lényegesebb probléma a kisebbségek jogi személyiségének és képvise-
letének kérdése. A jogirodalomban eleddig két vélemény alakult k i : 

„A kisebbségi szerződések – írja Dr B a l o g h A r t h u r – nemcsak, hogy a 
kisebbségeknek, mint egészeknek, nemzetközi jogalanyiságát nem ismerik el, de még az 
egyes kisebbségi személyekre sem alkalmazzák a nemzetközi jognak azt a már, mint 
láttuk, régebben elfogadott, újabban pedig nagyobb mértékben érvényesített elvét, 
hogy egyesek a nemzetközi jogoknak alanyai lehetnek.“ – Ehez a konkluzióhoz pe-
dig a szerződések ama hiányosságánál fogva jut, hogy: „... a kisebbségeknek nincsen 
keresetjoguk, panaszlegitimációjuk, nem perképesek, nem felek a Tanács előtti eljá-
r á sban . . . Maguk a kisebbségiek is felhívhatják a N. Sz Tanácsának a figyelmét a 
kisebbségi szerződések rendelkezéseinek megsértésére vagy ennek a veszélyeire. De 
ez nem jog, csak lehetőség, . . . nincsen az a jogi hatása, hogy a Tanács közbelépé-
sét maga után vonja. Csak kérelem vagy felvilágosítás jellegével bír.“14 

V i t é z M o ó r G y u l a szerint a mai nemzetközi jog a nemzeti kisebbsé-
gek jogalanyiságát szintén nem ismeri e l : „Amig a nemzeti kisebbségeket nemzetközi 
jogi cselekvőképességgel fel nem ruházzák, amig őket nemzetközi jogi jogalanyokká, jogi 
személyekké meg nem szervezik, addig az ú. n. kisebbségi jogok tulajdonképpen csupán a 
kisebbségi jogvédelemre vonatkozó szerződést aláíró államokat, illetőleg a Népszövet-
séget illetik meg abban az értelemben, hogy e cimen beavatkozási jogot adnak nekik 
a szerződés ellen vétő állam belügyeibe.“15 

A nemzeti kisebbségekre vonatkozólag azonban ellenkező véleményen van 
L a p r a d e l l e , aki szerint „ d a n s l e d r o i t d e s g e n s u n e n o u v e l l e 
p e r s o n n e j u r i d i q u e : l a „ m i n o r i t é n a t i o n a l e “ e s t née“ . 1 6 

Jóllehet, a megkötött szerződések a nemzeti kisebbségeket tel-
jes joghatállyal bíró cselekvőképességgel nem ruházták fel, nevezetesen: 
szerveikről gondoskodás nem történt, kérelmeiket a Nemzetek Szövet-

12 Dr. Balogh Arthur: id. m. 258–259. l. 
13 Dr. Balogh Arthur: id. m. 262. l. 
14 Dr. Balogh Arthur: id. m. 
15 Vitéz Moór Gyula: A jogi személyek elmélete, Budapest, 1931, 29. l. 
16 „A jogi személyek elméletének szempontjából mindenesetre figyelemre-

méltó, hogy a párizsi egyetem kiváló nemzetközi jogásza – írja V i t é z M o ó r 
G y u l a – a nemzetközi jog új személyeinek tekinti a kisebbségeket.“ (Id. 
m. 29–30. l.) 
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ségének Tanácsa nem köteles letárgyalni, illetve nem köteles magát 
érvényesen megkeresettnek tekinteni, mindazonáltal a nemzeti kisebb-
ségek a nemzetközi közjogi jogalanyiság fogalomköréből teljesen ki-
zárva nincsenek. 

Kétségtelenül helytáll ugyanis az, hogy a nemzeti kisebbségek az 
egyezségokmány 3. és 4. cikkei, valamint a Tittoni-féle javaslatra ho-
zott határozat értelmében a Nemzetek Szövetségéhez, illetve ennek Ta-
nácsához panasszal fordulhatnak. Ez a „lehetőség“ nemzetközi joggal 
van biztosítva részükre, és e „lehetőség“ nincs korlátozva. Ez a „le-
hetőség“ jogot képez mind a nemzeti kisebbségek, mind a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó jogalanyok, illetve az ezekből alakult intézmé-
nyek részére. Tehát annak a véleménynek adhatunk helyet, hogy a 
kisebbségi szerződések létrejötte által a nemzeti kisebbségek, mint nem-
zetközi közjogi lények ismertettek el, az pedig, hogy a Tittoni-féle 
jelentésre hozott határozat a panasztétel jogát a kisebbségek javára 
biztosította, valamint a gyakorlat, amelynek folytán a nemzeti kisebb-
ség részéről beadott panasz tárgyalási alapul fogadtatott el,17 túlhaladta 
a magánnjogi vagy közjogi jogalanyiság fogalmát és elméletét, mert 
hiszen a kisebbségek a kérelem beadásánál nem egyszerű magánjogi 
vagy közjogi jogalanyok minőségében járnak el, ami a jogelméletben 
lehetetlenség, hanem más minőségükben. Az, hogy az általuk beadott 
kérelem nem bír olyan hatállyal, illetve olyan nemzetközi jogi hatály-
lyal, ami a Nemzetek Szövetsége Tanácsának tárgyalását föltétlen 
maga után vonja, nem a kisebbségek nemzetközi közjogi jogalanyiságát 
érinti, hanem az eljárási szabályokat és különösképpen a kérelem ha-
tályát. Ezt igazolja az a tény is, hogy jóllehet a Nemzetek Szövetsé-
gének tagjai nemzetközi közjogi jogalanyok, mindamellett, ha a Tanács-
nak nem tagjai, az általuk beadott kérelemnek vagy felhivásnak ugyanaz 
a hatálya van, mint a nemzeti kisebbségek által beadott kérelemnek. 
Annak az álláspontnak elfogadása tehát, hogy a nemzeti kisebbségek 
nem bírnak valamelyes nemzetközi közjogi jogalanyisággal, egyenlő 
volna annak a kimondásával, hogy a Nemzetek Szövetségének tagjai, 
akik nemzetközi közjogi jogalanyisággal rendelkeznek, mindarra az időre, 
amíg s amikor a nemzeti kisebbségek sérelmére hívják fel a Tanács 
figyelmét, nemzetközi közjogi jogalanyisági minőségüktől megfoszttatnak. 

Egymagában azonban az a körülmény is, hogy a kisebbségek és 
a kisebbségekhez tartozó jogalanyok a Nemzetek Szövetségének Ta-
nácsához korlátlan számban és esetben olyan kérelemmel fordulhatnak, 
amely kérelmet ez a különös szervezetű nemzetközi intézmény elfo-
gadni köteles, azt igazolja, hogy ezekben az esetekben a nemzeti 
kisebbségek nemzetközi közjogi jogalanyisága elismertetett. Ugyanis a 
Titkárságnak, mint a Nemzetek Szövetsége szervének, a kérést be kell 
iktatnia, azt nyilván kell tartania, sőt utóbb a hármas bizottság elé kell 
terjesztenie, stb., míg, ha ugyanaz a kérelem többségitől ered, megvan 
a Titkárságnak az a lehetősége, hogy visszautasítsa. – A kisebbségek 
ezen nemzetközi közjogi cselekményét, nevezetesen: a kérelem be-
adását, beiktatását, nyilvántartását, a kérelem elintézési módja meg nem 
változtathatja és meg nem történtté nem teheti. Független és különálló 
kérdés az, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa, illetve maga a 

17 Pl. a telepesek, valamint a magánoktatás ügyében beadott panaszok. 
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Nemzetek Szövetsége sajátos természetű szervezeti és eljárási szabályai-
nál fogva mikép intézi el, melyik szervét foglalkoztatja azzal. 

A jogelmélet szerint jogalany mindaz, ami alanyi jogokkal és alanyi 
kötelezettségekkel bír vagy bírhat18. A jog hatása pedig a jogelmélet 
szerint abban jut kifejezésre, hogy az „ember egyik cselekvésére követ-
keznie kell egy másik cselekvésének, vagy következnie ke l l . . . egy 
másik embernek a jog parancsa folytán vele szemben véghezviendő 
cselekvésének“.19 Más szavakkal: az egyik oldalon jelentkező jog 
ellentétje a másik oldalon jelentkező kötelesség. Már pedig az kétség-
telen, hogy a nemzeti kisebbségek által beadott kérések nemzetközi 
közjogi jelleggel biztosított jogukból eredően a Nemzetek Szövetségére 
kötelességet rónak még akkor is, ha ez a kötelezettség kizárólag a 
kérelem elfogadása, beiktatása, megvizsgálása és nyilvántartása tényé-
ben is jutna kifejezésre, s nem kevésbbé kétségtelen, hogy a kisebbsé-
gek kérelmei a Nemzetek Szövetségének sajátos szervezeti szabályai 
által saját belső igazgatásában szervezett titkársági hivatalához és a 
hármas bizottsághoz jutnak, ami külön jogi léttel nem bír s jogi létét 
maga a Nemzetek Szövetsége biztosítja. – Az a kérdés pedig, hogy 
a Nemzetek Szövetségének Tanácsa milyen föltételek mellett tüzi ki tár-
gyalásra a beérkezett kérelmet, csak az eljárási szabályokat érinti. A 
lefolyt cselekmények változatlanul fönnmaradnak. 

A MAI TÉTELES JOGBAN a kiskorú gyermek némely jogok 
alanya lehet, mint amilyen az öröklési jog, még az esetben is, hogyha 
sem törvényes, sem természetes gyámmal nem rendelkezik, ennek hiánya 
alanyi jogától meg nem fosztja, cselekvő jogok alanya azonban nem lehet. 
Az ilyen kiskorú gyermek tehát a mai tételes jog szerint korlátozott 
jogalanyisággal bír, mert cselekvő jogokkal nem rendelkezik. Ha tehát 
a tételes jog egy kiskorú gyermeket korlátozott jogalanyisággal vagy a 
„hereditas iacens“-t (nyugvó hagyatékot) jogalanyisággal ruházza fel, 
miért ne lehetne ugyanolyan jelleggel egy nemzeti kisebbség nemzet-
közi jogalany akkor, amidőn a nemzetközi közjogi jogalanyiságot maga a 
nemzetközi jog adhatja meg és ismerheti el.20 

Az a körülmény ugyanis, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó jogalanyok kéréseit elfogadta tárgya-
lási alapul, nem azt jelenti, hogy a kisebbségekhez tartozó jogalanyok 
ezzel a jogkörrel saját egyéni jogaiknál fogva bírnak, hanem azt, 
hogy ezen jogkörrel, illetve joggal azért rendelkeznek, mert egy olyan 

18 Vitéz Moór Gyula: id. m. 329. l. 
19 Vitéz Moór Gyula: id. m. 308. l. 
20 Josef Kohler „Lehrbuch des bürgerlichen Rechts“ című művében (I. köt. 

Berlin, 1906, 320. lapon) a következőket ír ja: „I. Person im Sinne des Rechts 
ist... Rechtssubiekt, d. h. Inhaberin subjektiver Rechte, also ein Wesen, mit welchem 
subjektive Rechte in der Art verknüpft sind, dass sie ihm folgen und ihm dienen. 
Eine Person dieser Art könnte jedes Wesen sein, denn die Rechtsordnung kann jedes We-
sen mit einem Rechte verknüpfen und jedem Wesen Berechtigung irgendwelcher Art 
zuschreiben. Warum soll nicht ein Baum, warum nicht ein Tier Rechte haben kön-
nen?... II... ein Wesen, das die Rechtsordnung zum Subjekt des Rechts macht, ist 
eben eine Person, der Mensch ebenso wie ein Verein, oder eine Stiftung; und wenn 
es der Rechtsordnung gefiele, wie es beispielsweise orientalischen Rechten gefallen 
hat, einer Pflanze Rechte zuzuscrieben, so wäre auch diese eine wirkliche Persön-
lichkeit.“ (Idézi Vitéz Moór Gyula: id. m. 42. l.) 
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sajátos nemzetközi közjogi jogalany intézményéhez tartoznak, amelynek 
jogait egyénileg is gyakorolhatják: ezt a jogot kisebbségi minőségük 
adja meg. Mivel ugyanaz a jog (t. i. a panasztétel lehetősége) a nem-
zeti kisebbséget a maga egészében is megilleti21, az látszik bizonyí-
tottnak, hogy a nemzeti kisebbség jogiszemélyszerű joggal rendelkezik. 
Tehát a nemzeti kisebbségek korlátozott joggal felruházott nemzet-
közi közjogi jogiszemélyszerű jogalanyok. Korlátozott joggal rendel-
keznek, mert a Nemzetek Szövetségének eljárási szabályai nem 
ismerik el a kérvényező képviseleti jogát, a kontradiktorius eljárást, 
nem rendelkeznek olyan szervekkel és képviselettel, mint amelyek a 
jogiszemélyeket megilletik, valamint mindazokkal a jogokkal, amelyekkel 
a jogalanyok általában élhetnek.22 

III. 

A KISEBBSÉGI PROBLÉMÁK alapja általában ez a kérdés: 
miben áll az igazság? Vajjon abban, amiben maguk a kisebbségiek 
látják, vagy pedig abban, amiben a többségiek találják fel? – Igaz, 
hogy a mai gyakorlatban: ahol a többség, ott az igazság, hogy a 
Nemzetek Szövetsége és Tanácsa is a győzőkből és legyőzöttekből arány-
talanul tevődik össze, hogy az igazság megállapítása „nem politikai té-
nyezők, hanem törvényszékek hatáskörébe tartozik“, ez a tudat azon-
ban a kisebbségek jogvédelmi tevékenységére hátrányt nem jelenthet. 
Ugyanis, amíg a többség a nemzeti törekvések elveit állandóan felszí-
nen tartja, azalatt a gyakorlati életben apró aktív és reaktív cselek-
mények ezrei játszódnak le s ezeknek a reaktív cselekményeknek 
eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a jogvédelem terén a ki-
sebbség és kisebbségiek részére törvénnyel és nemzetközi szerződéssel 
biztosított összes védelmi lehetőségeknek mind az állam belső életében, 
mind nemzetközi téren való mindenkori igénybevétele az az út, ame-
lyet jövőre jobban kiépíteni szintén elsőrangú kisebbségi érdek.23 Ez 

2 1 „Évidement ce droit n’exclut point la faculté des M i n o r i t é s e l l e s -
m e m e s . . . de signaler à la Societé des Nations toute infraction ou tout danger 
d’infraction... (Tittoni-féle jelentésre hozott határozatok: A Nemzetek Szövetségének 
garanciája bizonyos kisebbségi szerződésekben foglalt határozatokra vonatkozólag. 10. 
bekezdés) 

22 A jogiszemélyiség kérdésében fent vázolt nézetemnek e helyen való ki-
fejezése igazolásául szolgáljon az az általános óhaj, mi szerint a jogirodalom törek-
vése arra irányuljon, hogy a nemzeti kisebbségek, mint nemzetközi közjogi jogi-
személyszerű jogalanyok ruháztassanak fel ugyanazon jogokkal, amelyek ezeket általá-
ban megilletik. 

23 A joggyakorlatból merített néhány példa élénken állítja elénk a belső jogvé-
delem fontosságát és lehetőségeit: 

1. Egyik községben, ahol a lakosság nagy részét kisebbségiek képezik, a főis-
pán az időközi bizottság elnökéül egy többségi papot nevezett ki. Ezt az intézkedést 
azonban a község lakosságának egy része keresettel támadta meg, minek folytán a 
helyi felülvizsgálati bíróság (Com. Loc. Rev. 206–1933, S. II., 993–1933. S, II. szá-
mok alatt) a kinevezést megsemmisítette. A határozat végrehajtása az illetékes ható-
ságoknál állandó halasztást szenvedett, s miután a kérésre sem hajtatott végre, az egyik 
sértett fél megbízásából ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés, illetve hivatali hata-
lommal való visszaélés címén (Bt. tv. 471., 475. és 480. §§. alapján) bűnvádi följelen-
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az út állandó területet biztosít a kisebbségeknek annak a kimutatására, 
hogy az igazság abban áll, amiben azt maguk a kisebbségek látják. 

tést tettem. A nyomozás bevezetése után a határozat azonnal végrehajtatott. – 2. 
Másik községben a csendőrőrmester az egyik ottani, kisebbségi lakost kihallgatás al-
kalmával tettlegesen és tanukkal bizonyíthatóan bántalmazta. Hivatalos hatalommal 
való visszaélés címén bűnvádi feljelentést tettem (715–1932 Cluj-i Tvsz. űgy.), minek 
alapján vádlottat a tábla, mint első fokon illetékes fórum, 2000 lej fő-, 1000 lej mel-
lékbüntetésre és 700 lej kártérítésre itélte, majd a csendőrezredparancsnok áthelyezte 
az Ókirályságba. – 3. 1933. évben egyik kisebbségi lakosságú községben a községi 
jegyző nem megfelelően igyekezett eljárni. A községi lakosság fölkérésére 3 közigaz-
gatási panaszt adtam be azok nyugalma érdekében, saját nevem alatt a „quid-quid 
ex populo“ jogelve alapján, a közigazgatási vizsgálatok azonban nem hozták meg az 
óhajtott eredményt. Az iratok áttanulmányozása után közvetlen feljelentést tettem az 
illetékes ügyészséghez az abban megállapítandó hütlen kezelés miatt, hogy bizonyos 
célra a költségvetésben előirányzott és befolyt összeg más célra fordíttatott. Az 
ügyészség a közigazgatási vizsgálati iratok alapján a jegyzőt állásából azonnal felfüg-
gesztette. (Iratok az Odorheiu-i ügyészségen találhatók.) – 4. Egyik község lakossága 
azon címen kérte a községi tanács választásának megsemmisítését többek között, hogy 
a községben összesen 526 választóból nem 340 szavazott le, mint amennyi szavazat 
a jegyzőkönyv és az urna szerint találtatott, hanem 190, és ezt 307 olyan választó 
aláirásával ellátott nyilatkozattal igazolta, akik kijelentették, hogy választói jogukat 
bizonyos körülmények miatt nem gyakorolhatták. Miután a felülvizsgálati bíróság a 
hatóságoktól pótnyilatkozatokat szerzett be, a vízsgálatot ennek igazolására nem ren-
delte el, hanem a keresetet elutasította. Fentemlített indokból saját nevemben ugyan-
azon elv alapján ismeretlen tettes ellen különböző bűncselekmények miatt följelentést 
tettem. Az eljárás még folyamatban van. (L. Com. Rev. 261–1935 S. II. sz. Cluj és 
Sfântul-Gheorghe-i ügy 32–1935. sz iratait.) – 5. Azokat a községi segédjegyzőket 
és megyei tisztviselőket, akik képesítési vizsga alapján neveztettek ki, de a nyelv-
vizsga sikertelensége miatt a belügyminisztérium 242–1935. sz. távirati és 10 411–26. 
VIII. 1935. P. sz. bizalmas rendelete alapján az autonomiával bíró községek elbocsá-
tottak állásaikból, a helyi felülvizsgálati bíróság kereseteik alapján azzal a jogilag helytálló 
indokkal helyezte vissza állásaikba: semmi törvény nem írja elő, hogy a képesítési 
vizsga alapján kinevezett végleges köztisztviselők külön román nyelvű vizsgát volná-
nak kötelesek letenni és sikertelenség esetén fegyelmi eljárás nélkül elbocsáthatók 
volnának. Azon esetekben pedig, ahol a községek vagy városok a tisztviselőket a fenti 
rendelettel szemben is megtartották s az ellenörző szerv a vonatkozó határozatot 
megtámadta, a keresetet ugyanazzal az indokkal a biróság visszautasította. (L. Com. 
Loc. Rev. Cluj 549–1935 S. I., 4833–1935 S. II., 963–1935 S. I., 643–1935 S. II., 
756–1935 S. II., 718–1935 S. I., 695–1935 S. II., stb.) – 6. A költségvetések ügyé-
ben beadott keresetekből aránylag kevésnek adott helyet a felülvizsgálati bíróság, 
mégis megállapítható, hogy azokban az esetekben, midőn a községi tanács az iskolák-
nak járó 14 százalékot nem vette fel, vagy felvette és felosztotta, azonban nem a 
tanerők és tanulók számarányának szigorú figyelembevétele mellett, a keresetnek lega-
lább részben helyet adott. (L. Com. Loc. Cluj 1691–1935 S. II. sz. határozatát.) – 
7. Egyik község tanácsának tagjai oly előadás alapján támadták meg a költségvetést, 
hogy a költségvetés nyomtatott lévén, a jegyző ceruzás jegyzeteket készített a meg-
szavazott tételekről, s a végleges költségvetésbe utóbb bevezetett tételeket pedig nem 
ismerik el olyannak, mint amit megszavaztak, s midőn keresetüket beadják, egyide-
jüleg tanácsosi minőségükről lemondanak, mert nem akarják vállalni a további fele-
lősséget. (L. Com. Loc. Rev. Cluj 1615–1935 S. II. sz. iratait.) – 8. Különös figyel-
met érdemel az utóbbi közigazgatási védelemben az a tény, hogy 1935. év végén, 
illetve 1936. év első napjaiban Háromszék megyéből mintegy 82 községből érkezett 
kereset dr. Benedek János Sfântul-Gheorghe-i ügyvéd szerkesztésében a helyi felül-
vizsgálati bírósághoz a ma már megállapítottan is szabálytalanul kirótt illetékek 
ellen. – 9. Az ítélőtáblák és a Semmítőszék mellett működő, közigazgatási bíró-
ságok gyakorlatában a Semmítőszék 45–1935 S. III. sz. ügyben hozott döntésével 
kimondotta, hogy a miniszternek jogában áll nyelvvizsgára utalni azokat a tisztvise-
lőket, akik 1924-ben és azóta sikeres nyelvvizsgát nem tettek le, miből következnék, 
hogy akik időközben a nyelvvizsgát sikerrel tették le, valamint azok, akik 1924 óta 
neveztettek ki képesítési vizsga alapján, nyelvvizsgára nem hívhatók, amit egyébként 
a helyi felülvizsgálati bíróság már szintén kimondott. A cluji ítélőtábla véleményel-
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A KISEBBSÉGI JOGVÉDELEMNEK tehát arra kell irányulnia 
gyakorlati téren, hogy a jogelvek és törvények parancsainál fogva tel-
jesittessék az a kötelezettség, ami egy kisebbségi jogának a velejárója, 
illetve védessék meg az a jog, ami az emberi vagy törvényes kötele-
zettség nem kellő teljesítése által veszélyeztetve van. Ez az, amiben az 
igazság áll, illetve amiben az igazság kifejezésre jut. 

Ez azonban a nemzeti kisebbségek kötelességeként első helyen a 
jogismeretet hangsúlyozza. Már a régi római jog törvényerőre emelte 
azt a ma is érvényben levő jogelvet: „ius cognoscere nocet“ (a jog 
nemismerése árt). Jogismeret nélkül nem lehet megkülönböztetni a 
törvényest a törvénytelentől, ennek hiányában pedig nincs önbizalom 
és belátás. A nemzeti kisebbségnek tehát meg kell tanulnia a jogot 
azért, hogy önbizalmat, belátást és ítélőképességet nyerjen. 

Kétségtelen, hogy a nemzeti kisebbség jogvédelmének egyik alap-
tétele a szervezettség is. Ugyanis, amint az államhatalom akarata befelé 
és kifelé törvényalkotta szervezettsége alapján nyilvánul meg, ennek a 
megnyilvánulásnak eredménye pedig szervezettségével áll egyenes 
arányban, éppúgy egy nemzeti kisebbség jogvédelmi akaratának befelé 
és kifelé történő megnyilvánulása és eredménye is szervezettsége mi-
lyenségétől függ. Amig azonban az államok életében a szerve-
zettség törvényen alapszik, amely egy meghatározott területen állan-
dóan letelepedett nép magasabb személyi életét biztosítja, addig 
a nemzeti kisebbségek életében hiányzik a szervezettség alapját 
képező törvény és az abból eredő erő. A kisebbségek vezetői-
nek s így a jogásztársadalomnak törekvései is tehát egyre kell, hogy 
irányuljanak: megadni azt az erőt, amit az államok életében maga a 
törvény biztosít. Minthogy pedig az állam életében a cél, egy maga-
sabb életre való elrendelés, a nép érdekközösségére irányul, egy nem-
zeti kisebbség életében a cél s e magasabb személyi életre való el-
rendelés a nemzeti lét fönntartására kell, hogy irányuljon. Ahhoz tehát, 
hogy szervezett nemzeti kisebbség létezzék, a kisebbségieknek előze-
zetesen be kell látniok nemzeti létük veszélyeztetését, vagyis nemzeti 
öntudatra kell ébredniök. Ez az öntudat adja meg azt az erőt, amit 
az államok életében a törvény parancsa az érdekközösségnek meg-
felelően biztosít. 

térés folytán ötös tanácsban ez év február 13-án hozott végzéseivel elrendelte az el-
bocsátott bírósági tisztviselők személyes meghallgatását annak megállapítása végett, 
hogy a román nyelvet valóban ismerik-e, tehát rendelkezési állományba helyezhetők 
voltak-e? – 10. Az alkotmánytörvény 103. szak. alapján azok a törvények, amelyek 
alkotmányellenesek a Semítőszéknél kereset vagy kifogás formájában megtámadhatók. 
Nézetem szerint: nemcsak a törvények oly rendelkezései alkotmányellenesek, ame-
lyek az alkotmánytörvény valamely rendelkezésének kifejezetten ellentmondanak, hanem 
azok is amelyek az alkotmánytörvény rendelkezéseinek a l a p j á t k é p e z ő e l v n e k , 
valamint az alkotmánytörvény valamelyik rendelkezésének e g y k ö z t ö r v é n y (íté-
letben történt) m a g y a r á z a t a folytán mondanak ellen. Hiszem, hogy közeli eset 
módot fog adni e kérdésnek a Semmítőszék által leendő eldöntésére. – 11. A ki-
sebbségi szerződés 10. szak.-ban foglalt intézkedésének az igazságszolgáltatás által 
való alkalmazását ez év február havában megindított közigazgatási perrel, amely az 
állam azon kötelezettségének teljesítésére irányul, hogy kisebbségi lakosságú község-
ben az elemi közoktatás e kisebbség nyelvén történjék, a román nyelv pedig tan-
tárgy és nem tannyelv legyen, szintén kérdés tárgyává tettem s rövid időn belül az 
ítélőtábla ennek a szerződésnek alkalmazása tekintetében is dönteni fog. 
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Ezt a szervezettséget nemcsak a jogismeret megszerzése teszi 
szükségessé, hanem a kisebbséget érintő sérelmes jog orvoslása iránti 
vágynak a fölkeltése is, mert ennek hiányában a jogorvoslati eljárás 
igénybevétele megbizás hiányában nehézségekbe ütközhetik. 

Ettől függetlenül azonban minden bíróság és törvényszék székhe-
lyén jogvédelmi iroda felállítása kívánatos azzal a hivatással, hogy: 
1) lássa el mindazoknak a védelmét, akik anyagiak hiányában képvi-
seletükről gondoskodni nem tudnak, valamint azokét, akik közérdekű 
ügyben kérik a védelmet, 2) az utóbbi esetben elért eredményekről 
tegyen jelentést a jogvédelem felsőbb szervének, hogy a gyakorlat egy-
ségesíthető legyen minden bíróság területén, 3) negyedévente állítsa 
össze és a felsőbb szervnek terjessze be mindazoknak az eseteknek a 
tényállását a bizonyítékok megjelölésével, amelyekben a törvényesnek 
vélt eredmény nem volt elérhető, 4) gondoskodjék a felsőbb jogvé-
delmi szerv által ez esetekből összeállított kérelmek vagy memorandu-
mok kollektiv aláirásáról, 5) gondoskodjék pályázatok utján a megje-
jelenő törvényeknek a kisebbség érdekelt osztálya nyelvén való kiadá-
sáról, 6) a jogirodalom oly irányu fejlesztésére törekedjék, amely az 
általánosan elfogadott jogelvek gyakorlati alkalmazása iránti küzdelem-
ben forrásul szolgálhat vagy megjelöli a forrásokat, 7) vegye igénybe 
úgy az állam belső életében, mint a nemzetközi jog terén azokat az 
összes védekezési lehetőségeket, amelyeket a törvények minden ma-
gyar jogalany részére honpolgári és kisebbségi minőségében biztosítanak. 

A MAGYAR JOGÁSZTÁRSADALOM HIVATÁSA tehát, hogy 
a kisebbségi nemzetrész jogvédelmét a fentemlített alapelvekre 
való figyelemmel megszervezze és gyakorlatilag meg is valósítsa, egyé-
nenként pedig olyan felkészültséggel rendelkezzék, amely képessé te-
szi arra, hogy minden esetben az összes védekezési lehetőségeket 
igénybe vehesse, az igazság mibenállásának megállapításánál pedig a 
meggyőzés elvének sikerre juttatásával bárkivel szemben szolgálhassa 
az egyesek és összesség védelmét, és különös gondot fordítson arra, 
hogy tevékenysége mindenkor a megbizás jellegével járó bizalmat biz-
tosítsa részére. 

Ha igaz, hogy az igazság csak egy lehet és hogy az igazság mi-
benállásának megállapítása (elvileg) a meggyőzésen alapszik s mind-
amellett nem juthatunk egységes álláspontra minden tekintetben a több-
séggel, ez nem törheti meg egy nemzeti kisebbség jogásztársadalmának 
törvényes törekvéseit, ellenkezőleg, tudnunk kell, hogy a ma eldöntött 
kérdések fölött nem ítélkezett még a független harmadik: a „Történe-
lem Itélőszéke“. 

Dr. FAZAKAS JÁNOS. 
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A NÉPEGÉSZSÉGVÉDELEM MEGSZERVEZÉSE. 

AZ ORVOSOK hivatástudatáról gondolkozva, az Árvizi Ha-
jós domborművének kétségbeesett mozgalmassága tárul szemeink 
elé. Elveszett és elveszésre ítélt, mindenfelől emelkedő nyomoruság-
áradattal küzdő vagy már beletörődött lelkek várnak roskadozó 
épületek tetején a jön-vagy-nem-jön mentőkézre, a bárkára. „Min-
den áron menteni“ – valóban ez az orvos társadalmi hivatása: 
javítás és építés: konstruktívizmus. Különösképpen, ha tömegében 
vesszük az orvosokat: a hivatott segítőket (– akik akarnak is segí-
teni –). Az orvosi kar: – Árvizi Hajós. És a b á r k a ? . . . Várják, 
mert a bajok áradata óriási. 

A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG lassan felörlődik. Betegsé-
gek, általános nyomoruság pusztítja, proletárizálódik, földje kifut a 
lába alól – és szaporodása egyre gyengébb, politikai ellenálló 
képessége maholnap illuzió. Jövője – enyhén szólva – bizony-
talan. – Felörlődésének orvosok által megközelíthető tényezői: 

1. népbetegségek: tuberkulózis, rák, vérbaj ; 
2. népveszedelmek: alkohol, rossz higiénia, óriási gyermek-

halandóság (25%), 
3. gazdasági nyomoruság: rossz táplálkozás, tulzott munka, 

városi (proletár) elhelyezkedés; 
4. erkölcsi h ibák: világnézeti szabadosság, házasságtalanság, 

egyke, abortus; 
5. népi öntudat hiánya: politikai, gazdasági téren. 

SZEMBE KELL ÁLLNI ezekkel a veszedelmekkel. Az or-
vosnak mindenekelőtt. De ha a szervezettség erejére nem támasz-
kodhatik, akkor mit tehet? Hiszen az „egy ember“ – ha még oly 
jóakaratú, magabízó, cselekvő, esetleg befolyásos, sőt hatalmas is 
– csak zártkörű hatást tud kifejteni s ha a megmentendők töme-
gével állítom szembe, síralmasan eltörpül jóakarata. Szervezkedni 
kell tehát – eredménytigérő megfontolással. 

Első időszak. (Alapvető, körvonalazó szervezés) 
a) Mindenekelőtt fel kellene fedezni egész kisebbségi terüle-

tünkön azokat az orvosokat, kik hivatásukat keresztény szellemben 
gyakorolják vagy legalábbis azt tartják helyesnek, és kellő öntu-
datosítás esetén gyakorlatban is megvalósítanák. Akik úgy a ma-
gán- és családi életben, mint orvosi- és köztevékenységük folya-
mán ilyen népmentő-orvosi tevékenységet folytatnak vagy hajlandók 
folytatni. 

b) Hasonlóképpen kiismerni az orvostanhallgatókat, kiknek ilyen 
szociális beállítottságu orvosi nevelését erőltetni kell. 

c) Összefogni a magyar keresztény felekezetek így felfedezett 
orvosait egyöntetű programmal az egyöntetü társadalom-mentő 
munka céljából. 
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d) Megalkotni az így egyelvben élők és egycélra törekvők 
egyöntetü programmját kidolgozó, rendszerező, szervező és vezető 
közös Központját – személyes (baráti) – nem egyleti – jelleggel. 

e) Megtalálni azt a külső formát, mely az így meginduló mun-
kát erkölcsileg és anyagilag is fedezi. 

Második időszak. (Belső kiépítés.) 

a) A vidéki munkatárs-orvosokon keresztül kezdetét veszi a 
legerélyesebb népnevelés: a szabados elvekkel ellentétben a keresz-
tény, közösségi kötelességek és magasabb erkölcsi törvények tudatának 
szellemében. E munka eszközei: személyes példa; egyéni meggyőzés 
a betegekkel folytatott magánmegbeszélések folyamán; nyilvános 
propaganda előadások útján; propaganda a sajtó segítségével. – Az 
így megkezdett munka sorkalatos pontjai: az abortus kérdésben elfog-
lalt teljes tagadó álláspont; házasság-etikai nevelés (rendelőben, 
családoknál, stb.); keresztény állásfoglalás a egyke tekintetében; 
az ifjúság sexuális nevelése az absztinencia és átkoncentrálás szel-
lemében (felvilágosítás, tanács, példa, előadások, iskola, stb.); eré-
lyes közdelem a népveszedelmek: alkohol, prostitució, nemi beteg-
ségek, rossz higiénia, gyermekhalálozás, dohányozás, stb. ellen (el-
sősorban személyes példa: absztinentia ! – előadások, sajtó, stb.). 

b) A központosított szellem gyakorlati hasznának teljes kiak-
názása érdekében a vidéki orvosok fentebbiekben körvonalazott 
munkájukkal egyidejüleg megkezdik vidékük égető orvos-szociális 
bajairól és hiányairól adatgyüjtő tevékenységüket, a központnak idő-
szaki jelentéseiket küldenek, valamint megválaszolják a központ 
által küldött kérdőíveket. 

c) A központ ugyanakkor redszeres helyzettanulmányt végez; 
irodalmi és statisztikai tájékozottság, külföldi példák értékesítése 
stb., valamint a már említett időszaki jelentések és kérdőivek 
alapján és a szükségletek szerint egységterületekbe osztja a kisebb-
ségi magyarságot, a különleges bajokon való segítés módját mind 
elvben, mind a megvalósitási technika tekintetében kitervezi és uta-
sítás formájában a vidéki munkatársak tudomására hozza, így a 
közös munkát egységes szellemben és a szükségmutatta irányban ve-
zeti. Erre anyagiakban és eszközökben is segítséget nyujt és 
amennyiben az illető munkatárs erre képtelen, szükséges szakiro-
dalommal is ellátja. 

d) Ugyancsak egyidejüleg gondoskodik a központ, hogy a 
szociális szempontból különösen veszélyeztetett pontok – a ve-
szély minősége és méretei szerint – megfelelő embereket kapjanak. 

e) Az orvosi továbbképzést a központ rendezi olyan formán, 
hogy segélyt, támogatást magyar közalapoktól csak olyan egyén 
kaphasson, aki a munkát vállalja és csak olyan szakban, melyben 
már egy bizonyos ponton kétsegtelen szükség mutatkozik. 

f) Megkönnyíti és sürgeti a magyar orvosoknak falun való 
elhelyezkedését (kölcsönökkel, segélyekkel, stb.). 

g) Az állam által egyre mostohábban kezelt magyar munka-
társ-orvosoknak a szociálisan veszélyeztetett pontokon községi, 
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közalapítványi, stb. fizetéses szerződéseket igyekszik létesíttetni a 
még meglevő magyar közvagyonokból. 

h) Amennyiben egyáltalán lehetséges magyar orvosok állami 
elhelyezése, igyekszik közbenjárni, hogy az egyes veszélyeztetett 
pontokon megfelelő ember kapja a hivatalos orvosi kinevezést. 

i) A magyar kisebbség már meglevő szociális intézményeivel és 
szerveivel állandó összeköttetést tart fenn és azok programmjának 
minden orvosi vonatkozású dolgát vállalja és elvárja. 

Harmadik időszak. (Intézményes kiépités.) 

A népnevelő orvosi tevékenység első: alapvető, körvonalazó, 
második: belsőleg megszervező időszaka után jönne a harmadik: 
az intézményesen kiépítő időszak. 

a) Első lépés az orvosi munkatársak továbbképzése. Évi előadás-
sorozat megelőzési orvostudományban képzett előadók, esetleg 
külföldi szakemberek bevonásával. 

b) Az orvosi segédszemélyzet és különösen gyermekgondozónők 
ki- és továbbképzése céljából állandó jellegű iskola alapítása. 

c) Intézményesített és rendszeresített, népies egészségügyi előadás-
sorozat beállítása. Esetleg repülő osztagok szervezése. Erre a téli 
szünetekben leginkább idősebb orvostanhallgatók alkalmasak. 
Programjuk egységes, vagy az egyes vidékek különleges szükség-
letei szerint változó. Elméleti előadásoknak vetítéssel, gyakorlati 
bemutatásokkal, stb. való kiegészítése s a szükséges anyagi esz-
közök megszerzése. Rendszeresített antialkoholista propoganda. Né-
pies, egészségügyi, jól és könnyen szerkesztett, gyakorlati és olcsó 
könyvek piacra dobása. 

d) Egyes vidékek szüksége szerint egészségügyi intézmények létre-
hozása: gyermekgondozó, antiluetikus dispensaire; sebészkórház, 
tbc-gondozó, szülő-intézet, stb., amennyiben megfelelő állami intéz-
kedést ily irányban kijárni nem sikerül: a magyar közvagyon 
terhére. 

e) Egészségügyi sajtószerv létrehozása, illetve a meglevők oda-
fejlesztése, hogy megfeleljenek céljaiknak: az állandó, komoly, meg-
előző, könnyen hozzáférhető és keresztény szellemű népnevelésnek. 

f) Végül mindezek az egészségügyi intézkedések egyetlen köz-
pontnak legalább elvi és szellemi irányítása alá tartoznak. 

AZ ÁRVIZI HAJÓSNAK legelőszőr bárkára volt szüksége. Ez a 
szervezés volna nekünk a bárka, a népmentést lehetővé tevő conditio 
sine qua non. Tettünk ilyen lépéseket és az első időszak már küzd 
a kezdet nehézségeivel. De a hívó szó keveseknek jut el a füléhez és 
sokan vannak, akik nem is szeretik hallani a hívást. A közöm-
bösség hihetetlen, a nemtörődés és a rövidlátás sokszor félelmes. 
Pedig amig nem lesznek sokan Árvizi Hajósok, minek addig a 
b á r k a ? Papírhajó lesz csak és éppen úgy szétmállik, – ahelyett, 
hogy mentene, – mint annyi más, nagy hűhóval beindított és 
lelkek hiányában csendesen kimult magyar in tézmény. . . 

Dr. NAGY ANDRÁS. 
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PRÓBÁLJUK MEG kívülről nézni ezt a területet, amelyen 
élünk. Képzeljük el, vajjon mit gondol rólunk, valamennyiünkről, 
például az Amerikai Egyesült Államok egy kiváló államférfia vagy 
szellemi vezetője, gondoljuk el, mi a véleménye egy nagy francia 
írónak? És ha túl vagyunk már ezeken az ítéleteken, csak akkor 
nevezhetjük magunkat tárgyilagosaknak. Ezek az emberek azt fog-
ják mondani: lehetetlen és elképzelhetetlen, hogy Közép-Európa kis 
népei békességben és nyugalomban éljenek egymással, ha csak 
valamennyien le nem mondanak bizonyos élőítéletekről. Csodál-
koznak rajtunk, és egészen törzsi jelenségnek tartják, hogy itt 
minden két óra után egy határ következik, de úgy, hogy az 
valóságos kínai falat jelent. Elvégre Belgium, Hollandia és Dánia 
között is van határ és ezek is kis országok. De micsoda más érzés 
fogja el az embert, amikor Flensburgnál, a Schleswig-Holstein-i né-
met határállomásról átlép Padborgba, Dániába, És micsoda más ér-
zések fogják el akkor, amikor, a holland Oldenzaalból átmegy 
Németországba. Érzi, tudja, hiszi az ember, hogy bár mindegyik 
államfenség érvényesül és hogy a szuverénitás nagy dolog, – de 
mégis kitörölhetetlenül ott lebeg a határok fölött az a szellem, amit 
úgy szoktunk kifejezni, hogy nyugati keresztény kultúra, ez a tudat-
alatti összesküvés hollandok, dánok, flamandok, vallonok, franciák, 
angolok, németek és norvégek között. S ekkor hirtelen képzeljük 
el, hogy ez a nyugateurópai idejön hozzánk. Akármelyik országba. 
Ha egyiknek kedveskedik, a másik haragszik meg érte, s ha az 
egyik enged, a másik akar föléjé kerekedni. Vajjon hogy találja meg 
ebben a rettenetesen nyomasztó atmoszférában hivatását, erejét, 
békéjét egy-egy nemzet? Mert kézenfekvő „hivatások“ tucatjával és 
mindenhol akadnak. Mindenki kinevezheti magát uralkodásra terem-
tettnek, s azután joga van ahhoz – a maga szempontjából –, 
hogy ezt a jogát a többiek kárára érvényesítse is. Legkönnyebbek, 
legkézenfekvőbbek ezek az imperiálista hivatások. Mi majd paci-
fikálunk – a jelszó. De ezekből a békítő kísérletekből, (ahol egyik 
nemzet ráerőszakolhatja a másikra felfogását, hitét, elképzeléseit,) a 
világtörténelem folyamán még csak a forradalmakig jutottunk el. 
Nos vajjon mit tehet ez a kis magyarság, amely ideszorulva tengő-
dik a különböző nagy erők között, vajjon álmodhat magának szin-
tén „ilyen“ hivatást? 

Két felfogás küzd egymással, ha nem is tudatosan állanak 
szemben. Az egyik azt mondja, hogy a magyarság kultúrája ma 
már tisztán középeurópai kultúra s ősi elemeiből mitsem őrzött meg, 
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a másik pedig nagyon szeret a különállás gondolatával foglalkozni, 
tetszik neki a ,,keleti“ jelző és szinte kéjeleg abban, hogy ő más, 
mint a körülötte lévő germán, szláv vagy szlávos nemzetek. A kér-
dést úgy oldhatjuk meg, ha azt mondjuk, hogy az előbbinek van 
igaza, de az utóbbi mégis érthető. Hiába középeurópai a mi kultú-
ránk, ha nyelvünket nem érti senki, míg a körülöttünk lévő né-
peknek legalább nyelvtana és igen sok kifejezése, szava hasonlít 
egymáshoz, ha nem is teljesen azonos. Mit csináljunk, ha rajtunk 
van ez a bélyeg és nem hazugság az, hogy „nyelvében él a nemzet“? 
Mit csináljunk, ha minduntalan beleütközünk idegenségünk tudatába? 
Vessük le ezt az idegenséget? Fogjunk hozzá még jobban a be-
olvadás előkészítéséhez? Közeledjünk oly módon a dunavölgyi 
népekhez, hogy lassan elszíntelenedjünk, s pár évtized vagy egy év-
század múlva olyanok legyünk, mint az albánok vagy a svájci 
romaunsch népség? Ezek is megőriztek valamit nyelvük jellegéből, 
de számuk leolvadt, eltüntek. Vagy vállaljunk egy örök ellenzéki 
sorsot, keressünk magunknak dunavölgyi testvéreinken kivül hatal-
mas pártfogókat, akik majd támogatnak bennünket? A világháború 
utáni fejlődés valamennyi középeurópai kis nemzetnél idevezetett. 
Építsük fel a Porta orienialis-t nyugati végeinken? Kövesedjünk 
meg szokásainkban, amelyeken túlhaladt az idő s mert vannak nagy 
fájdalmaink s mert nagyrészt visszaútasításban volt részünk, hagy-
junk fel a „közeledéssel“, zárkózzunk be a magunk kis nemzeti 
létének lassan kiépítendő művelődési és gazdasági bástyái közé? 
Mindegyik út csábító és valamennyiben van elképzelés. El tudom 
gondolni, hogy akadnak emberek, akik szívvel-lélekkel egyiket vagy 
másikat választják és kiállanak érte. De hol van ezekben a hivatás? 
Hol van a külön nemzeti tudat, mert ha lemondunk valamilyen 
szerepről, akkor elismertük, hogy a szerepeket átvenni másoknak 
van joga. 

A GONDVISELÉS útjai kiszámíthatatlanok és büntelenül senki-
sem avatkozhatik bele ezeknek az útaknak irányításába. Csak sejt-
hetjük, hogy mit akar velünk és csak egy a bizonyos: minden nem-
zetnek van hivatása és minden nemzetnek van egy egyforma hiva-
tása. Megtartani a családi különállást, a külön színt, úgy, hogy ezzel a 
másiknak kárára ne legyen s ebben a családi „különszínben“ a 
legtökéletesebbet alkossa meg, igyekezzék kemény lenni, mint az 
acél s a nemzeti létet, a családi különállást, ne arra használja fel, 
hogy a családnak kizárólag egyes rétegei érvényesülhessenek és hogy 
ezeknek az egyes rétegeknek ragyogása kifelé ne belső rabszolga-
munkából épüljön fel, hanem hogy a nemzeti lét összhangzó, nyu-
godt egész legyen. A magyarságnak Közép-Európában ez az első 
hivatása s ha már ennél maradnánk, akkor is elegendő tenni-
valót tudnánk találni. Hiszen hiába van középeurópai keresztény 
kultúránk, minékünk éreznünk kell kissé idegességünket, mert ha nem 
érezzük ezt, elolvadunk. S az tán : nem kell rosszakaratot feltéte-
lezni azokról a nagy népekről, amelyek eddig is harcoltak Közép-
Európa egyesítéséért, de ez a veszély fennáll. És a történelem 
máris kimondta az igazságot. Hogy ez a terület nem vált két hatalmas 
fajta küzdőterévé, azt a dunavölgyi idegen elemnek, a magyaroknak 
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lehet köszönni. Az elszíntelenedésre, egy olyan egységre, ahol min-
denkit dróton rángatnak, szükség nincsen. Miért volnánk tehát 
arra kötelezve, hogy itt akár túlzott szláv, akár túlzott német be-
folyások érvényesüljenek? A százötven éves török dúlás miatt mi 
vesztettünk a legtöbbet. A mi városainkat pusztították el és a mi 
emberanyagunkat tizedelték meg. Mégis milyen csodálatos előre-
látásnak tűnik, hogy egyáltalában voltak ezek a harcok, mert 
ezek miatt egy túlzott germán befolyás a sok vihar közepette nem 
érvényesülhetett. Hiába mondották s állítják sokan mai is, hogy 
valamennyi keleti előretörést a német seregek állították meg. Ha 
a magyarság ez idegen mivolta és idegenségének, különállásának 
ilyen fenntartása máris szolgálatokat tesz az itt lakó népeknek, 
akkor megtaláltuk a hivatás gyökerét. Nemcsak a magunk érdeké-
ben, de valamennyi középeurópai kis nép érdekében. Mennél erő-
sebbek, öntudatosabbak vagyunk, annál inkább nincs veszély, 
hogy a hatalmas harmadikok eltörölnek bennünke t 

A MAGYARSÁG a Dunavölgyben számban is a legnagyobb 
nép. Nem lehet tudni, hogy a szaporodási index milyen lesz s bár 
sok az igazság e statisztikákban, sok következtetés még sem von-
ható le belőlük és nevetségesnek találom az olyan jósolgatásokat, 
hogy ötven év mulva például Anglia lakossága a felére csökken. 
Papirforma szerint tehát nincs mit félni. A mi erőnk az, ami a 
Dunavölgy népeinek is javát szolgálja, hogy szigeteket képezünk 
bennük néprajzilag és történelmileg. Ott vagyunk a Székelyföldön, 
Bucureştiben, a Dunántúlon, a Felvidéken, Bécsben, Prágában, 
Zágrábban, Belgrádban, Várnában épp úgy, mint a legtisztább 
magyar területeken. A történelem változik, ma ennek, holnap an-
nak ad vezető szerepet. Jogokra hivatkozni nem lehet. Úgy va-
gyunk tehát a hivatással is, mint a politikával. Csak a siker jogosít 
fel, hogy reá hivatkozzunk. Befelé azonban annál rosszabbul érez-
hetjük magunkat, lelkiismeretfurdalásunk lehet, mert a hivatás 
csak úgy ér valamit, ha azt keresztül is tudjuk vinni. Ha tehát azt 
állítottam, hogy néprajzilag és történelmileg jelen vagyunk minde-
nütt, ez nem jelentett követelést, hanem számonkérést magunk felé. 

Mert a különállás, az idegenség érzete nem elég. Ez inkább 
a Dunavölgyén kívül álló hatalmasságoknak szól. Nem más ez, 
mint védekező magatartás, de már maga is hivatás. Itthon „hazánk-
ban, Közép-Európában“ le kell számolnunk a való tényekkel, azzal az 
első igazsággal, amelyről már említést te t tem: hogy kultúránk du-
navölgyi s ide vagyunk kötve, át meg átjárt bennünket a környezet, 
mint ahogy mi is át meg átjárjuk környezetünket. Nem tartozunk 
egyikhez sem és valamennyihez tartozunk. Minékünk kell, hogy mind-
egyik testvérünk legyen: még akkor is, ha ma nem ért meg. Nekünk 
kell megértenünk, hogy ennek a Dunavölgynek valamennyi népe 
nemcsak szavakban, de valójában is egymásra van utalva s hogy 
nem tehet egyik sem a másik ellen olyan ellenséges lépést, amelynek 
kára vissza ne ütne az ő fejére is. Nem tudunk szabadulni egymás-
tól, bármennyire szeretnénk, – testvérharc ez, amely közöttünk 
dúl s az fog nyerni, aki tovább bírja nyugodt idegekkel. 

Erdélyi Magyar Adatbank



44 Aradi Zsolt: Magyar sziget 

Éppen ezért a mi kötelességünk, úgy érzem, az, hogy láncot 
képezzünk egyiktől a másikig, de valóban úgy, hogy mi is szemei, 
kapcsai vagyunk a láncvonalnak. Súlyos dolgokat kell megértet-
nünk, ha egyáltalán még lehet. Azt például, hogy vérségileg is roko-
nai vagyunk egymásnak. Kezünkbe kell vennünk a kezdeményezést 
és nem szabad azon vitatkoznunk nekünk befelé, hogy itt van-e 
az ideje, mert évszázadokon keresztül mindig ezt csináltuk. 

SOKAN azt mondhatják, hogy az egész világfejlődés homlok-
egyenest ellenkező irányt mutat, erőteljes nacionalizmusok fognak 
elsöpörni mindent s csak azok a friss népek maradnak meg, amelyek 
fajilag nagyrészt még érintetlenek s most kezdenek feltárulni pa-
rasztságuk bekapcsolódása révén. Ezek a vélemények azt mondják, 
hogy hiábavaló minden kísérlet, nincs megegyézés a dunavölgyi 
nemzetek között, hogy harc és versengés fog megindulni, késhegyig 
menő roham az elsőbbségért. Nyiltan és őszintén tudunk felelni. 
Igaz, hogy a történelemből sok minden igazolására találunk példát, 
de semmit sem bizonyít a história olyan félreérthetetlen egységgel 
és határozottsággal, mint azt, hogy a marakodó kis népek között 
a harmadik nagyobbak győztek. 

A M A G Y A R S Á G nem „sziget“ Középeurópában, hanem szi-
getek sorozata s ez adja meg hivatásának lényegét és jelentőségét. 
Hogy e „szigetecskék“ fennmaradjanak, fenn kell tartani idegensé-
güket, erősíteni nemzeti létüket. Szól ez a magyarországi többségre 
éppúgy, mint a kisebbségi magyarságra. Mindegyiknek másképp 
kell értelmeznie az erősítést. Míg a magyarországinál a hangsúly 
azon van, hogy gazdaságilag kiemeljük az új réteget, s felszabadít-
suk új jobbágyhelyzetéből, – addig a kisebbségiek főteendője a 
kultúrahordozó értelmiség kikovácsolása vagy megteremtése. De 
mindkét életformában fel kell szabadítani a népi erőket. Fáj a szi-
vem, mikor Masaryk lemondásával kapcsolatban valamennyi cseh-
szlovák rádióból büszkén zeng a vallomás: „jobbágy-kocsis fia“. 
Minden nemzetnél egészséges középosztály nő fel s nálunk még 
az előneveken, pecsétgyűrükön vitáznak. A magyarság csak akkor 
töltheti be igazi hivatását, a megerősödést s a láncszerepet, ha „úri“ 
mivoltáról lemond. Csak a porosz Keyserlingnek tetszik ez az 
„arisztokratikus“ beállítottság, mert a hatalmasság látszatát kelti. 
Mi azonban nem vagyunk hatalmasok és kizárólag becsvágy élhet 
bennünk, nera úrhatnámság. Becsvágy, mely álmodik ősökről, tör-
ténelemről, Árpádok-koráról, de látja az előretolt szláv őrsöket 
Ruszinszkóban s a bucureştii magyar cselédeket. Megőrizni nem-
zeti különállásunkat, becsületünket, emelt fejünek maradni s mégis 
vigécnek lenni Középeurópa népei között : ez a hivatás. 

ARADI ZSOLT 
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MA MIND GYAKRABBAN hangzik el az a vélemény, hogy 
az erdélyi magyarság gazdasági életkeretének megszervezésére a 
szövetkezetek hivatottak s ugyanakkor sajnálatosan tapasztalhatjuk, 
hogy közönségünk a szövetkezeti problémák terén távolról sem 
tájékozott, sőt a valóságos helyzetet alig ismeri. Pedig... Széchenyi 
írja a Hitelben: „Aki úgy akar cselekedni, hogy valaha azt meg 
ne bánja, vagy tán meg ne sírassa is, annak mind azon pontot, 
mellyen áll, mindazt, ami azon ponthoz ér és üt, tökéletesen is-
merni elkerülhetetlenül szükséges, mert a cselekvés oly szoros 
összeköttetésben áll magunk és körülállásaink mibenlétével, hogy 
az csak ebből folyhat józanon“. Egyszerübb szavakkal: jövőt for-
málni a jelen teljes ismerete nélkül nem lehet. Igy ha gazdasági éle-
tünk alapját a szövetkezetekben látjuk, szövetkezeti mozgalmunk 
helyzetét, szerepét, erejét, „szomszéd közötti állását“ „tökéletesen 
ismerni elkerülhetetlenül szükséges“. De továbbá, ha fogalmat aka-
runk alkotni szövetkezeti erőinkről, nem hagyhatjuk figyelmen ki-
vül a más két erdélyi nemzet szövetkezeteink összehasonlító vizs-
gálatát sem, hogy lássuk, ugyanazon a földön, hasonló gazdasági 
viszonyok között többet, jobbat tudtunk-e létrehozni, mint mások? 

A kérdés vizsgálata nem könnyű. A három erdélyi nemzet 
szövetkezeti mozgalma más-más körülmények között született és 
más volt fejlődésének iránya is. De megnehezíti az összehasonlí-
tást az egy időből való adatok hiánya is. Igy pl. összesített sta-
tisztikák az 1929. év adatait dolgozzák fel. Hiába ismerünk tehát 
részletkérdésekben ezeknél újabb adatokat is, igen sokszor kény-
telenek vagyunk ezekhez a régebbi összehasonlító adatokhoz for-
dulni felvilágosításért. A hitelszövetkezeteknél, ahol a konverzió 
1931-ben amúgyis megállította a fejlődést, ez nem jelent nagyobb 
akadályt. A fogyasztó-szövetkezeti mozgalom azonban az utolsó 
években is lényeges átalakulásokon ment keresztül. Viszont a más 
tipusú szövetkezetek helyzetét azért nem tudjuk összehasonlítani, 
mert itt a három nemzet fejlődési iránya egymástól lényegesen el-
tér. A románoknál pl. – ha nem is olyan sűrűn, mint az Ókirály-
ságban – földbérlő, földvásárló és erdőkitermelő szövetkezetekkel 
találkozunk, a németek az állat és terményértékesítő szövetkeze-
teket karolták fel (ez különösen a Bánságban szembetűnő), nálunk 
az utolsó években különösen a tejszövetkezeti mozgalom mutat 
fel komoly eredményeket. 

Vizsgálni fogjuk tehát elsősorban hitel- és fogyasztási szövet-
kezeteinket, úgyszintén azok tagjainak számát, saját és idegen tő-
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kéiket, üzleti működésüket és fejlődésüket, s ugyanakkor elvégezzük 
az összehasonlítást az erdélyi románság és szászság szövetkezeti 
helyzetével is*). 

H I T E L S Z Ö V E T K E Z E T E K . 

AZ IMPÉRIUM ÁTVÉTELE idején Erdélyben és Bánságban a 
budapesti O. K. Hitelszövetkezet kötelékében 664 hitelszövetkezet mű-
ködött. Ezeknek élete az impériumváltozás után a központjuktól való 
elszakadás folytán úgyszólván teljesen megbénult. Újabb hitelekhez 
nem juthattak, így egyrészük kénytelen volt felszámolni, más ré-
szük pedig a bukaresti központhoz csatlakozott. A többi szövet-
kezetek új köteléket alakítottak, a Gazdasági és Hitelszövetkeze-
tek Szövetségét, mely 289 szövetkezettel 1923-ban kezdte meg 
működését. A hitelszövetkezetek száma ma már 307-re emelke-
dett, kivülük azonban a Szövetség kötelekében még 105 más 
tipusú szövetkezet alakult. Ez azonban tulajdonképen nem ad 
egészen helyes képet a mozgalom erősségéről. Éppen ezért vizs-
gálnunk kell a szövetkezeteknek az egész lakossághoz való ará-
nyát is. Az erdélyi román hitelszövetkezetek száma 488, a szá-
szoké 185, a bánsági sváboké 50. Ez azt jelenti, hogy nálunk 4345 
lélekre jut egy hitelszövetkezet, a románoknál 6270-re, a szászok-
nál 1282-re, a sváboknál pedig 6127-re. Ez a szám azonban tulaj-
donképen szintén nem mond sokat, hiszen egy szövetkezet kiter-
jesztheti a működését nagyobb körzetre is, Fontosabb a tagok 
száma, ámbár épen a hitelszövetkezetek esetében ezt sem lehet 
feltétlenül biztos kiindulási pontnak tekinteni, mert a hitelszövet-
kezetek elterjedése sok mindentől függ, így az illető nép gazdasági 
helyzetétől, hitelviszonyaitól, stb. Mégis érdekes, hogy a románok 
tagjainak száma 69.549, a szászoké 20.808, a mienk 92.703. Amíg te-
hát a románságnál a lakosság 2,37%-a hitelszövetkezeti tag, nálunk 
7,10%, a szászoknál 8,85%. 

A hitelszövetkezeti tagok foglalkozás szerinti megoszlása %-ban. 

Nemzetiség Föld-
műves Birtokos Tanító Pap paros Tiszt-

viselő Egyéb 

M a g y a r 82,1 2 ,0 0 , 8 0 , 6 6 ,6 2 ,2 5 ,7 
S z á s z 9 2 , 4 1 ,0 1,1 1 ,0 2 ,2 0 ,6 1,7 
R o m á n 8 0 , 0 1 ,8 2 , 7 0 , 6 5 , 0 5 ,2 4 ,7 

Feltűnő, hogy a szászok szövetkezeti mozgalma szinte kizá-
rólag a falusi gazdákra van felépítve, azonban erősen kiveszik ré-

*) Az adatokat az Anuarul Cooperaţiei Române 1928–1933, a Monografia Coo-
peraţiei de Credit, a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége, a Hangya Szövet-
kezetek Központja, a Verband Raiffeisen’scher Genossenschaften, Verband Deutscher 
Genossenschaften közléseiből és kiadványaiból vettem át. 
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A Gazdasági és Hitelszövetkezetek 
Szövetségében tömörült hitelszö-
vetkezetek saját és idegen tőkéi-

nek gyarapodása ezrekben 
1924–1933.*) 

*) A fenti grafikonban ábrázolt tőke-
gyarapodás számadatait l. a következő 
oldalon *) alatti jegyzetben. 

szüket a falu szellemi vezetői: 
a papok, tanítók is. Az iparos-
ság és az értelmiség azonban 
távol áll a mozgalomtól. Ez 
azzal magyarázható, hogy a 
szászok városon nem alakíta-
nak szövetkezeteket. Feltünően 
erősek a román tanítóság kap-
csolatai is, míg nálunk, sajnos, 
a papság, tanítóság kevésbbé 
vesz részt a szövetkezeti élet-
ben. Örömmel kell azonban 
iparosságunk erős szövetkezeti 
szervezettségét látnunk. Értel-
miségünknek még meglehetősen 
kevés a kapcsolata a szövetke-
zetekkel, a románok e téren 
messze előttünk állanak. 

Ha a szövetkezetek átlagos 
taglétszámát nézzük, az leg-
magasabb nálunk (331), a szá-
szoknál ennek csupán egyhar-
mada, aminek részben az az 
oka, hogy szövetkezeteink mű-
ködési köre, néha több köz-
ségre is kiterjed, míg a szászoké 
csak egy községre, 

A HITELSZÖVETKEZETEK-
NEK FELADATA, hogy tag-
jaik számára hitelt, tehát tőkét 
nyujtsanak, így a szövetkezeti 
mozgalom erejét elsősorban 
épen az fogja eldönteni, hogy 
mekkora tőkék felett rendel-
kezik. Az eszmény az volna, 
hogy az egyik rész felesleges 
tőkéiből (betétek) lehessen a 
másik osztály arra rászorulóit 
kisegíteni. Ez alig néhány 
országban sikerül, mivel a szö-
vetkezetekbe épen azok lép-
nek be elsősorban, akiknek 
kölcsönre van szükségük. Ezért 
a szövetkezetek rendesen nem 
tudják tagjaik hiteligényeit sa-
ját tőkéikből (üzletrésztőke és 
tartalékok), valamint tagjaik 
megtakarított pénzéből kielégí-
teni, hanem kénytelenek szö-
vetkezeti központjaik, vagy más 
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hitelintézetek útján visszleszámítolást igénybe venni. Az idegen 
tőkék legtöbb országban állami eredetüek, ott tehát ahol ilyenek 
nem állnak rendelkezésre, a szövetkezeti mozgalomnak a tiszta 
önsegély alapján kell állania. Grafikonunk*) hitelszövetkezeteink 
saját és idegen tőkéinek gyarapodását mutatja. 

Az erdélyi hitelszövetkezetek tőkeereje 1929-ben. 

Nemzetiség Üzletrész Tartalék Betétek Igénybe 
vett hitel 

Felesleg Összesen 

ezrekben 
Magyar 23,786 16,111 217,411 57,057 3,874 318,239 

Szász  1,347 13,878 232,693 113,786 5,278 366,982 
Román 55,984 16,973 117,863 134,533 10,769 336,122 

 százalékban 

Magyar 7,2 5,5 68,3 17,8 1,2 100   

Szász  0,6 3,77 63,43 31,0 1,44 100 
Román 16,8 4,5 36,1 42,2 3,4 100 

Átlag szövetkezetenként: 
a magyaroknál 88,096 lej volt a saját tőke, összes tőke 1.178,866 lej, 
a szászoknál 7,246 „ „ „ „ „ „ „ 1.962,460 „ 
a románoknál 134,902 „ „ „ „ „ „ „ 787,571 „ 

Egy szövetkezeti tagra esik átlag 

a magyaroknál   731 lej saját tőke, 3,433 lej összes (saját + idegen) tőke 

a szászoknál   430 „ „ „ 17,636 „ „ „ „ „ „ 
a románoknál  1049 „ „ „ 4,685 „ „ „ „ „ „ 

*) A megelőző oldalon közölt grafikon számadatai a következők:
A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségében tömörült hitel-
szövetkezetek saját és idegen tökéinek gyarapodása ezrekben: 

Év
 

Üzletrész- 
tőke 

Tartalék- 
alap 

Együtt 
saját 
tőkék 

Betétek Vissz- 
leszámítolás 

Összes 
tőkék 

1924 7.264 3.761 11.025 43.705 3.525 58.285 

1925 9.640 6.121 15.761 66.410 11.395 93.566 
1926 13.925 8.532 22.457 93.400 18.205 134.062 
1927 18.753 12.222 30.975 143.153 26.198 200.326 
1928 23.786 16.111 39.897 217.411 48.085 305.393 
1929 30.080 20.763 50.843 279.292 72.352 400.484 
1930 37.139 25.643 62.782 321.920 77.970 462.672 
1931 48.761 27.311 76.042 287.617 71.630 435.319 
1932 40.276 29.414 69.690 276.715 68.316 414.721 
1933 41.497 29.301 70.798 255.960 74.155 400.913 
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Ezek a számok a szászok szövetkezeti mozgalmának hatal-
mas fejlettségét mutatják, amely pénzügyi erejében nemcsak a ma-
gyar, hanem az államilag támogatott román szövetkezetek erejét 
is felülmulja. Alaptőkéjük tekintetében azonban a szászok utolsó 
helyen állanak, aminek oka a Raiffeisen rendszerében rejlik, amely 
az üzletrésztőkének minimális fontosságot tulajdonít és a hitelala-
pot a tagok korlátlan felelőssége adja meg. A saját tőkék aránya 
(üzletrésztőke és tartalékalapok együtt) a legkedvezőbb a romá-
noknál, ahol az összes rendelkezésre álló tőkék 21,3%-át teszi ki, 
az idegen tőkék pedig (betétek és igénybe vett kölcsönök) 78,7%-ot, 
míg nálunk 86, a szászoknál 95% volt az idegen tőke*). Ez látszó-
lag a román szövetkezetek kedvező anyagi helyzetét bizonyítaná, 
hiszen minden szövetkezetnek a célja a saját tőkék gyarapítása. 
Ha azonban tudjuk azt, hogy a románok kevésbbé foglalkoznak 
betétgyüjtéssel, hanem inkább üzletrészt jegyeztetnek, akkor in-
kább azt fogjuk tartani, hogy a magyaroknak és szászoknak job-
ban sikerül falun a betétgyüjtés, vagyis szövetkezeteinknek – leg-
alábbis a konverzió előtt – igen erős gyökerei voltak falvainkban. 
Figyelemreméltó az is, hogy a mi szövetkezeteink vették a legki-
sebb központi és idegen hiteleket igénybe és aránylag legnagyobb 
volt a betétállományuk (az idegen tőkék 79,45 % - a . A románok 
tőkéinek 42,2 %-a visszleszámítolások és kölcsönökből tevődött 
össze, és tudjuk, hogy ez a 42% többnyire állami pénzt jelentett. 
A mi szövetkezeteink igyekeztek tagjaik pénzével gazdálkodni – 
lehetőleg a tiszta önsegély alapján állva. S ez talán nem is annyira 
üzleti elv volt, mint kényszerüség. A szászok a Hermannstaedter 
Allgemeine Sparkassa utján átlag szövetkezetenként 608 ezer lej 
visszleszámítolást élveztek, a mi szövetkezeteink visszleszámítolása 
csak 211 ezer lej volt átlagban. Igaz, hogy a szászok anyagi hely-
zete, gazdasági fejlettsége is inkább lehetővé tette a nagyobb hi-
telek igénybevételét, mégis a szászok bankpolitikájára ez a 100 
millió körüli kölcsön igen jó fényt vet. 

Láthatjuk tehát, hogy hitelszövetkezeteink nemcsak komoly 
hivatást töltöttek be gazdasági életünkben, de a többi erdélyi né-
pekhez viszonyítva is megállották a helyüket, A tartalékoknak az 
összes tőkékhez való aránya a mi szövetkezeteinknél volt a legked-
vezőbb s az üzletrésztőke 60%-át tették ki. Aki ismeri egy vál-
lalat helyzetének megítélésénél a tartalék jelentőségét, az tudja 
méltányolni ezt az arányt. Ha tehát el is kell ismernünk azt, hogy 
a szászok szövetkezeteinek ereje, amit népük józanságának, ösz-
szetartásának, takarékosságának és nem utolsó sorban nemzeti jel-
legű tőkéjüknek köszönhetnek, felülmulja a mienket, azt is meg-
állapíthatjuk, hogy a mostoha viszonyok ellenére is szövetkeze-
teink tőkeképzés tekintetében igen jelentős eredményt értek el. 

Érdekes összehasonlítani a három erdélyi nemzet szövetke-
zeteinek betétnövekedését és kihelyezéseit 3 éven át, hogy lássuk, 
hasonló viszonyok közt hol nagyobb a fejlődés. 

*) Finnországban a hitelszövetkezetek 96%-os, Ausztriában 95.7 %-os, Magyar-
országon 80%-os arányban idegen tőkével dolgoznak. Szövetkezeteink helyzete 
tehát ebből a szempontból kedvező. 
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Az erdélyi hitelszövetkezetek betéteinek emelkedése 1927–1930.

Év Magyarok Szászok Románok 

Betét Emelkedés 
%-ban 

Betét Emelkedés 
%-ban 

Betét Emelkedés 
%-ban 

1927 143.153 – 138.179 – 50.543 – 
1928 217.411 51,88 190.029 37,52 78.322 54,96
1929 279.292 28,92 232.694 22,45 117.682 58,27
1930 321.419 15,46 262.766 12,92 147.660 25,47

A mi hitelszövetkezeteinknél a gazdasági viszonyok hamarább 
éreztetik hatásukat és a betétfejlődés nem tart lépést a románokéval. 

A betétesek száma szövetkezeteinknél 1931-ben 33 ezeren 
felül volt, egy betétes átlag 8.528 lejt helyezett el. A szászoknál, 
bár szövetkezeti tagjaik száma a mienknek a nagyedét sem teszi 
ki, a betétesek száma 43 ezret is meghaladta, az átlag betétnagyság 
viszont csak 5.874 lej, tehát kisebb a miénknél. Azt bizonyítja ez, 
hogy a szászok már kisebb összeggel is érdemesnek tartják taka- 
rékoskodni. A betétek nagyságára az alábbi táblázat mutat rá. 

A betétek nagysága 1930-ban.

Nemzetiség Betétesek 
száma 

1–1000 1000– 
5000 

5000– 
10000 

10000– 
50000 

50000-en 
felül 

l e j  % - b a n  
Magyar 32.938 47,0 21,0 13,2 14,6 4,2 
Szász 40.613 58,2 23,2 5,6 9,0 4,0 
Román ? 71,1 16,3 5,4 6,2 1,0 

Az egész betétállomány értékéből a szászoknál 53,9% esett 
az 50.000-en felüli betétekre, nálunk 40,9%. Ez eléggé bizonyítja 
a két nép gazdasági helyzete közötti különbséget. 

Épen ilyen tanulságos a folyósított kölcsönök 3 évre terjedő 
összehasonlítása. 

Az erdélyi hitelszövetkezetek által folyósított kölcsönök 1927–1930.

Év Magyarok Szászok Románok 
Folyósított köl- 
csön ezrekben 

Emelkedés 
%-ban 

Folyósított köl- 
csön ezrekben 

Emelkedés 
%-ban 

Folyósított köl- 
csön ezrekben 

Emelkedés 
%-ban 

1927 192.086 36,32 138.882 47,93 161.633 – 
1928 295.481 53,85 231.440 66,64 253.268 56,97 
1929 395.719 33,94 320.485 38,47 321.519 26,98 
1930 461.307 16,57 350.813 9,46 381.220 18,57 
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Az átlag kölcsönnagyság a szá-
szoknál 14,300, románoknál 6,863, 
nálunk 6,126 lej. Az adósaink 
száma 63 ezer, ami 91%-kal több, 
mint a betéteseké, a szászoknál 
viszont a betétesek száma 44%-kal 
mulja felül az adósokét. Megint 
egy beszédes bizonyíték a két 
nép gazdasági helyzetéről. A köl-
csönök nagyságában a románok-
kal haladunk párhuzamosan, több-
nyire kis kölcsönöket folyósítva. 
A kölcsönök fele 10,000 lejen 
alul van és csak 11%-a 50,000 
lejen felüli, míg a szászoknál csak 
26% van 10,000 lejen alul és 
30,1% 50,000 lejen felül. A romá-
nok helyzete majdnem azonos a 
mienkkel. A kölcsönök nagysága 
világosan bizonyítja, hogy szö-
vetkezeteink milyen helyesen fog-
ták fel szociális szempontból hi-
vatásukat, elsősorban a kisembe-
reket segítve. Adósaink 86,8%-a 
kisgazda volt és 6,3%-a kisiparos. 

HA AZ EDDIGI ADATOK-
BÓL elégtétellel is állapíthattuk 

meg, hogy szövetkezeti mozgalmunk az elmúlt 14 év alatt hivatá-
sának mindenben meg tudott felelni és fejlődésben, belső megerő-
södésben nem állott a másik két erdélyi nemzet mögött ; ha szö-
vetkezeteink üzleti politikáját vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, 
hogy ebből a szempontból Erdélyben a legkedvezőtlenebb hely-
zetben mi voltunk. Amikor a mi szövetkezeteink 20 és 22%-os 
kamatokkal voltak kénytelenek dolgozni, a szászok, románok meg-
találták számításukat 18%-kal is. Ugyancsak a mi hitelszövetke-
zeteink voltak kénytelenek a legmagasabb betéti kamatokat is fi-
zetni bankjaink erős versenye miatt. A románok tekintélyes ál-
lami hiteleket élveztek s így olcsóbb pénzzel tudtak dolgozni. 
A szászoknak a Hermanstaedter Allg. Sparkassa utján sikerült elő-
nyös visszleszámítoláshoz jutniok. Ez a bank elsőrangú németor-
szági összeköttetéseinél, valamint altruista jellegű üzleti politikájá-
nál fogva a legelőnyösebb kamatláb mellett évről-évre magasabb 
összegű hitelt nyujtott a szász szövetkezeteknek, sőt székházában 
központjuknak ingyen irodahelyiségeket, fűtést, világítást is bocsá-
tot rendelkezésre. Ugyanakkor a magyar jellegű pénzintézetek 
egyrészt tőkeszegénységük, másrészt osztalékpolitikájuk miatt nem 
nyujtottak olyan előnyös hiteleket a szövetkezetek részére, hogy 
azok kamatpolitikája a szászokéval vagy a románokéval verse-
nyezhetett volna. Igaz, azonban az is, hogy szövetkezeteink ma-

A Gazdasági és Hitelszövetke-
zetek Szövetségében tömörült 
hitelszövetkezetek által folyósí-
tott „kölcsönök gyarapodása 

ezrekben 1924–1933. 
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gasabb költségekkel is dolgoztak, mint a többi erdélyi szövetkezet, 
főleg mert alkalmazottaikat jobban fizették. Amíg a mi szövetke-
zeteinknél 100 lej kölcsönt 5,87 lej költség terhelt, ez az összeg 
a románoknál 4,44, a szászoknál 3,30 lej volt. A szászok alacsony 
igazgatási költségében leli magyarázatát az is, hogy náluk a betéti 
és kihelyezési kamatláb közötti különbség 1931-ben csak 0,1–6,9 kö-
zött ingadozott, míg nálunk 1,5–10,2 és a románoknál 5,8–8,2 között. 

HITELSZÖVETKEZETEINK FEJLŐDÉSE, mint a grafikonok 
is mutatják, a gazdasági leromlás, árlemorzsolódások, majd mora-
tórium, konverzió miatt 1930-ban megállott. Azonban céltudatos 
irányításra és a szövetkezeti gondolat egyre terjedő erejére vall, 
hogy az utolsó négy évben 18 új hitelszövetkezet alakult. Annál 
megdöbbentőbben hat, hogy a konverzió által érintett hitelszövet-
kezeteink 141,500 ezer lej konverzió alá eső kihelyezés mellett 151,505 
ezer lej konverziós veszteséget szenvedtek, amire mindössze 16.570,959 
lej tartalék állott fedezetül, a többit a betétesekre és üzletrészes ta-
gokra kellett hárítani, ami ezeket a szövetkezeteket évtizedekre 
vetette vissza a fejlődésben. Egyes, életrevalóbb vezetőséggel ren-
delkező szövetkezetekben azonban már újra megindult a tagtobor-
zás, a betétgyűjtés és megkezdődött az új kölcsönök folyósítása is. 

F O G Y A S Z T Á S I S Z Ö V E T K E Z E T E K . 

A HITELSZÖVETKEZETI MOZGALOMNÁL bizonyos tekin-
tetben még érdekesebb és tanulságosabb a fogyasztási szövetkeze-
tek helyzetének vizsgálata. Itt könnyebb összehasonlításokat tenni, 
valamint a mozgalom elterjedtségét megállapítani, mert hiszen min-
denki fogyasztó, így a fogyasztási szövetkezetek működésébe az 
egész népesség bevonható. Érdekes tehát elsősorban azt megállapí-
tani, hogy ebből a szempontból melyik nemzet helyzete a legked-
vezőbb. (Az adatok 1929. december 31.-i állapotot mutatják.) 

298 magyar fogy. szöv. 85,228 taggal, ami a lakosság 6,55%-a*, 
69 szász „ „ 6,553 „ „ „ „ 2,85%-a* * , 

166 román „ „ 19,300 „ „ „ „ 1,02%-a. 

Az alábbi térkép mutatja, hogy az egyes megyék magyarsága 
mennyire van a fogyasztási szövetkezetekbe beszervezve. Ezeket az 
arányszámokat – külföldhöz viszonyítva – különösen kedvezőnek 
nem tekinthetjük (Finnországban 11,8, Dániában 9,89, Ausztriában 
9 , l%-a a lakosságnak szövetkezeti tag), de ha nem is nézünk tá-
volabbi példákra, bizonyára hosszas szervezéssel elérhetnők azt, 
hogy az összes megyék magyarságának 10%-a szövetkezeti tag le-
gyen. Van olyan megye, ahol egy szövetkezetre 10 ezer magyar 
lakós is esik, de van olyan is, ahol csak 2200. Ez is családtagok-

*) 1935. december 31.-én 316 szövetkezet 66,045 taggal. 
* * ) 1934. december 31.-én 68 szövetkezet, ebből 17 felszámolás alatt. Tagok 

száma 4,646. 
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A „Hangya“ Központ kötelékébe tartozó fogyasztási szövetkezetek tagjai-
nak és az erdélyi megyék magyar lakosságának arányszáma. 

kal 10,000 lelket jelent, ami bizonyára lényegesen több annál, amit 
egy vidéki szövetkezet magához tud kapcsolni. Tekintetbe kell azon-
ban azt is vennünk, hogy a magyarság nagy része Erdélyben el-
szórva, románsággal, szászokkal keveredve él és ez a része soha-
sem lesz teljes mértékben szövetkezetileg beszervezhető. 

A tag azonban nem jelent egyuttal vásárlót is és így a tag-
létszám mellett arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy mekkora 
forgalmat bonyolítottak le ezek a szövetkezetek. 

Az utolsó évben a Hangya szövetkezetek forgalma 167.374,090 
lej volt, vagyis szövetkezetenként átlag 529,665 lej, tagonként pe-
dig 2566 lej. Ha tudjuk azt, hogy van olyan község, ahol egy tag 
évi átlagos vásárlása eléri a 4600 lejt, akkor látjuk egyuttal azt is, 
hogy még a jelenlegi keretek között is mekkora fejlődési lehető-
sége volna fogyasztási szövetkezeteinknek. Igen érdekes volna ez-
zel kapcsolatban azt is vizsgálat tárgyává tenni, vajjon a tagok át-
lag jövedelmüknek hány százalékát vásárolják el a szövetkezetek-
ben. Erre nézve azonban sajnos, semmi adat nem áll rendelke-
zésre. Igen szép eredmény, hogy a szövetkezetek szükségletük 50%-át 
a Hangya Központ utján szerzik be. 

Az erdélyi román fogyasztási szövetkezetek tagjainak száma 
1930-ban 29,926 volt, forgalmuk pedig 143 millió lej. Ez átlag ta-
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gonként 4783 lej forgalmat jelentett. Ugyanakkor a magyar szövet- 
kezetek 83 ezer taggal 356 milliós forgalmat bonyolítottak le, vagyis 
tagonként 4293 lejt. Egy román tagra tehát nagyobb forgalom esett, 
ami azonban valószínüleg nem a kedvezőbb anyagi helyzetre en- 
ged következtetni, hanem inkább abban leli magyarázatát, hogy a 
románoknál sok a nemtag vásárló, míg nálunk a vásárlók nagyobb 
része egyúttal tag is. A szászok forgalma 52.798 ezer lej volt, ta- 
gonként 8057, 68%-kal több a magyarokénál! 

A SZÖVETKEZETEK ugyan nem kapitalista vállalkozások, de 
természetszerüleg mégis alá vannak vetve a mai gazdasági élet tör- 
vényeinek és így eredményes működésük meglehetősen nagy rész- 
ben függ a rendelkezésre álló tőkék nagyságától. 

Az erdélyi fogyasztási szövetkezetek anyagi eszközei 1929-ben.
Nemzetiség Üzletrész- 

tőke 
Tartalék- 
alap 

Betét Tartozás Felesleg Összesen 

e z r e k b e n  
Magyar 15.000 10.800 – 40.000 1.050 66.850
Szász 320 2.442 2.561 16.415 386 22.124
Román 11.809 6.902 – 25.955 – 44.666

 % - b a n  
Magyar 22,4 16,2 – 59,8 1,60 100 
Szász 1,45 11,04 11,57 74,2 1,74 100 
Román 26,4 15,4 – 58,2 – 100 

Szövetkezetenként átlagban: 

magyaroknál üzletrésztőke 50,335, összes tőke  224,000, 
szászoknál             „              4,638,      „        „   320,637, 
románoknál          „            71,138,     „        „   269,072. 

Egy tagra esik átlagban: 

a magyaroknál 303 lej saját tőke,   784 lej összes tőke, 
a szászoknál     421  „     „      „    3,383  „       „       „ 
a románoknál   969  „     „      „    2,314  „       „       „ 

Legerősebbek tehát itt is a szászok anyagi eszközei, ami rész- 
ben abban is leli magyarázatát, hogy azokban a községekben, ahol 
nincs hitelszövetkezet, betéteket is fogadnak el. A mi szövetkeze- 
teink rendelkezésére állnak a legkisebb tőkék és annál figyelemre- 
méltóbb, hogy mégis a legszebb forgalmat ezek bonyolítják le. A 
magyar szövetkezetek átlag forgalma ugyanis ebben az évben 993 
ezer lej volt, a szászoké 765 ezer, a románoké 720 ezer lej. Mind- 
három mozgalomnál a saját tőkék nagyon alacsonyak, noha a fo- 
gyasztási szövetkezeteknél a saját tőkéknek és különösen a tarta- 
lékoknak fokozottabb jelentősége van, mert sokkal nagyobb a koc- 
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kázat, mint a hitelszövetkezeteknél. Megnyugtató ebből a szem-
pontból, hogy aránylag Hangya-szövetkezeteinknek van legnagyobb 
tartalékjuk. 

AMINT LÁTJUK, a románok fogyasztási szövetkezetei 
veszteséggel dolgoznak, a szászok, magyarok helyzete kielégítő. 
A magyarok 4,5-szer forgatják meg évente tőkéjüket, a szászok 
és románok csak 2,5-szer, ami a rentábilis működésnek akadálya. 
Vásárlási visszatérítést csak néhány magyar és szász szövetkezet 
ad. Érdekes itt megemlíteni, hogy amikor a legnagyobb forgalmú 
erdélyi Hangya-szövetkezet 14 millió lejes forgalmat bonyolított le, 
a legjobb román szövetkezet 8 milliót és hogy ez a két szövetke-
zet ugyanabban a kisvárosban van. Azt bizonyítja ez, hogy ahol 
egyszer a szövetkezet működése komoly eredményeket tud felmu-
tatni, ott megvan az alkalmas talaj új szövetkezetek alapítására is. 
Örvendetes, hogy mind a Hangya Központnak, mind tagszövetke-
zeteinek forgalma az utolsó évben emelkedő irányzatot mutatott, 
amiből talán a gazdasági viszonyok lassu javulására következtet-
hetünk. 

Szükséges volna itt még a fogyasztási szövetkezetek magán-
és nemzetgazdasági hasznosságát is vizsgálat tárgyává tenni, hogy 
milyen a fogyasztási szövetkezetek árpolitikája a magánkereske-
delmével szemben. Erre nézve azonban – noha szövetkezeti szem-
pontból igen nagyjelentőségü kérdés – adatokat még nem tettek 
közzé. Azonban kétségtelenül igaz az is, hogy az ilyen adatok meg-
bízhatósága nagyon kétes, hiszen igen sok körülményre az össze-
hasonlításnál alig lehet tekintettel lenni (teljesen azonos minőség, 
időpont és hely azonossága). Igy még hozzávetőleg sem tudjuk 
megállapítani, mekkora az az összeg, amit fogyasztási szövetkeze-
teink évente tagjaik számára árpolitikájukkal és megbízható kiszol-
gálásukkal megtakarítanak. 

A közölt adatokból azonban mégis kitünik, hogy Erdélyben 
a Hangya kötelékébe tartozó fogyasztási szövetkezetek működnek 
a legszebb eredménnyel, míg a románok és szászok fogyasztási 
szövetkezeti mozgalma nem tud erőre kapni. Ennek az oka jórészt 
a Hangya-szövetkezetek hagyományaiban, kitünő szervezetében, 
szigorú ellenörzésében és raktáraiban rejlik. A szászok földrajzi 
helyzete áruellátás szempontjából a magyarokénál is kedvezőtle-
nebb, ami bizonyára egyik oka annak, hogy fogyasztási szövetke-
zeteik száma egyre csökken. A románok a háború előtt sem hitel-, 
sem fogyasztási szövetkezetek alakítására nem helyeztek súlyt, 
mert nem akartak a budapesti központok ellenörzése alatt állani. 
Igy születtek meg náluk a részvénytársasági alapon működő nép-
bankok. Annak tehát, hogy erdélyi szövetkezeti helyzetük akár az 
Ókirályság románságával, akár az erdélyi magyarság és szászság 
helyzetével szemben kedvezőtlennek mondható, elsősorban ebben 
kell az okát keresni A háború után a románság is nagy lendület-
tel fogott hozzá a fogyasztási szövetkezetek alakításához. Ezeknek 
jórésze azonban néhány év alatt kénytelen volt felszámolni és szá-
muk ma is egyre csökken. 
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M Á S T I P U S U S Z Ö V E T K E Z E T E K . 

AZ ÖSSZEHASONLITÁS itt rendkivül nehéz, mivel nem ta-
lálkozunk nagyobb számú hasonló tipusú szövetkezettel a három 
erdélyi nemzetnél. Ipari szövetkezete a románoknak alig van, a ma-
gyar szövetkezetek között 18 ipari szövetkezet. Ezzel szemben 
a mintegy 15 román erdőkitermelő szövetkezet mellett csak két 
hasonló célu magyar szövetkezet működik. Nálunk teljesen hiányoz-
nak a földbérlő szövetkezetek, a románoknál viszont ez a szövet-
kezeti forma igen jól bevált és főleg az Ókirályságban igen komoly 
szociális eredményeket ért el. Erdélyben is mintegy 30 földbérlő 
és vásárló szövetkezet működik a román központok kötelékében. 
Nálunk a tejszövetkezeti mozgalom vett az utolsó években nagy 
lendületet, főleg a Gazdasági és Hitelszövetkezetek központja irá-
nyító munkájának hatása alatt. Tejszövetkezeteink száma 1932-ben 
még csak 42; 1932-ben 10, 1933-ban 11, 1934-ben 6 és 1935-ben 9 
új tejszövetkezet alakult. Sajnos, nem ismerjük a tagok birtokában 
levő tehenek számának emelkedését, sem a tejszövetkezeteknek a 
tejhozam növekedésére gyakorolt hatását, így csak azt tudjuk meg-
állapítani, hogy míg a tejszövetkezeti tagok száma 1930-ban 2049 
volt, ma ez a szám a 8000-et is meghaladja. Ugyanilyen arányban 
nő a tagoknak kifizetett tejpénzek értéke is, mely ma már a 25 
millió körül jár. Különösen nagyjelentőségű a mozgalom jövője 
szempontjából a központ által Târgu-Mureşen létesített modern tej-
feldolgozó telep, mely előreláthatóan újabb nagy lendületet fog adni 
a már is szép eredményeket felmutató mozgalomnak. Komoly tej-
szövetkezeti szervezkedéssel találkozunk a bánsági sváboknál 
is. Ők különben – felismerve a gazdasági élet új követel-
ményeit, – a konverzió után a fősulyt mezőgazdasági értéke-
sítő szövetkezetek szervezésére helyezik. Ezeknek száma ma a 
bánsági német unió kötelékében 72, közülük 34 tejszövetkezet. A 
mezőgazdasági jellegű szövetkezetek száma nálunk is lassan nő, 
de figyelemreméltó az is, hogy az utolsó években több olyan szö-
vetkezet is alakult, amilyen a mi szövetkezeti hálózatunkban ed-
dig nem volt. Igy az utolsó 3 évben 6 magyar jellegű mezőgazdasági 
és 10 ipari szövetkezet kezdte meg működését. 

SZÖVETKEZETI ÉLETÜNKNEK – amint látjuk – meg-
vannak a maga komoly erényei, de megvannak a hibái is. Erénye 
a pontos, lelkiismeretes és gondos irányítás és ellenörzés. Hiányos-
sága elsősorban népünk szegénységéből folyik: ez a tőkeszegény-
ség, ami sok szép terv megvalósítása elé ma még akadályokat 
gördít. De sok kívánnivalót hagy még a szövetkezeti szellem és 
öntudat erőssége is és sokszor érezzük hátrányát annak, hogy 
nincs szövetkezeti középosz tá lyunk . Ugy látjuk azonban, hogy a 
nehéz idők nálunk is felébresztették az egymásrautaltság és együtt-
dolgozás szellemét és így joggal hihetjük, hogy az öntudatosodási 
folyamatnak szövetkezeti életünkben néhány év mulva élvezhetjük 
gyümölcseit. 

VITA SÁNDOR. 
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I. 

HA ÉLETNEK egy szervezet működését vagy bárcsak tétlen létét 
tekintem, Erdélyben képzőművészeti életről nem beszélhetünk. Alkotó 
egyesek tömege létezik csak. Épen ezért mindenek előtt meg kell is- 
mernünk a képzőművészek kasztjának rétegeződését és helyzetét. Ada- 
taink ugyan csak városunk művészosztályára korlátozottak, azonban a 
helyzet úgyszólván azonos Erdély minden nagyobb, magyarlakta váro- 
sában. Legfeljebb helyzetképét befolyásolja némileg a Sza- 
badiskola, s a Bánság fővárosáét a Képzőművészeti Főiskola. 

Városunk művészosztályának megoszlása*):

A 88 képzőművész 
közül 

magyar szász román 

57 63,0% 1 0,9% 30 36,1% 
rajztanár 11 19,3% – – 5 16,7% 

szabott fizetésü raj-     
zoló 5 8,5% 1 – 2 6,7% 
szabott fizetésü     

egyéb foglalkozású 3 5,3% – – 4 12,4% 
eltartott 11 19,2% – – 5 16,5% 
művészetből él 27 47,7% – – 14 47,7% 

Városunkban tehát átlag minden ezer emberre jut egy képzőmű- 
vész. Kétségtelen túlszaporodás, s ezt a jelenséget részben általános okok 
határoznak meg: a nő felszabadulása (csak városunkban 24 „művésznő“-t 
tarthatunk számon); az általában szabadosabb felfogás: a regényesen 
nyomorgó bohém alakja helyett színre lép a konjunkturás idők köny- 
nyen és rengeteget kereső művésze; a szellemi munkásnak a polgári 
körök előtt felduzzadt tekintélye; a háború utáni lelkiegyensúlytalan- 
ság; az általánossá váló hazárd hajlam; stb. A rajzban való önkifeje- 
zésre törekvés – akárcsak az írásbani – egyre nagyobb tömegeket 
hódít meg. Sajnos. A zenében ezt levezeti a tánc és rádió. A képző- 
művészetben ilyen csatornává válhat a mozgófénykép. De a felsorolt 
általános okok mellé csatlakozik egy különleges erdélyi adottság: az 
 *) Képzőművésznek tekintem a festőket, szobrászokat és grafikusokat, nem te- 

kintem annak az ipari képesítéshez fűzött művészeti munkák végzőit (kőrajzolók, bu- 
torfaragók, fényképészeti segédmunkások, stb.). A táblázatban helyet kaptak mindazok, 
kik kiállításon vagy nyilvánosság előtt szerepeltek, akik hivatásszerűen élnek művé- 
szeti munkájukból és azok a nem kolozsvári lakos képzőművészek, kik évenként meg- 
ismétlődő tárlattal szerepelnek városunkban. 
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anyaországról lehasadt szigeten az önálló kisebbségi élet egyik bizto-
sítéka a kultúrtevékenység. 

E túlszaporodást elsősorban a megélhetési és adás-vételi lehető-
ségek sinylik meg. Ebből a szempontból a szász művészetet mellőz-
hetjük. Városaikban, alapos megszervezettségüknek hála, nyoma sincs 
annak a művész-proletáriátusnak, mely magyar festőinkre annyira 
jellemző. A román művészet tehetségeseinek, sőt a féltehetségeknek is, 
hatalmas, közvetett vagy közvetlen állami támogatás siet segítségül. 
Százezres, sőt milliós templomfestések, – minden városunkat egy-két 
új székesegyház díszíti, melynek falai szorgos művészkezekre várnak, – 
közéleti nagyságok arcképei, állások és ösztöndíjak. A magyar mű-
vészek szervezettségéről azonban nem beszélhetünk. Állami támogatást 
vagy ösztöndíjat várni meddő remény. Teljeséggel és csupán a vásárló 
közönségre vannak utalva. 

S ha most a magyaroktól vásárlók megoszlását tekintjük, adataink 
szerint: román 39,5% magyar 32,5% és zsidó 28%.*) A felburjánzott 
magyar kínálatnak tehát csak 32,5%-át képes felvenni a magyar kö-
zösség. Azonban kár volna azzal áltatnunk magunkat, hogy a fennt-
maradó 67% „export-művészet“: kultúrfölény. Nem. Azonos jelenség a 
háborus internáló-táborok lakóinak furás-faragásaival. Álgyakorlatias-
ság. Az élettől elzártak önámító munkaszurrogátuma. Mégsem mente-
síthetjük közönségünket a feléje kiáltott vádak alól: a magyar közön-
ség nem tudja, soha nem is tudta (hatalmon lévő korában talán még 
kevésbbé) megbecsülni a művészetet. Kitünő érzékkel sorolja fel az 
ürügyül szolgáló álbölcs és gyakorlati hangzásu megokolásokat: „Ne 
szabadítsuk magunkra az adóhiénákat . . .“; „A lukszusról kell lemonda-
nunk e lőször . . .“ A művészet ugyan nem fényűzés. Megnyirbált ma-
gyar öntudatunknak talán – a könyvekkel együtti – utolsó mene-
déke. Kézenfekvő mentség persze a magyarság, főleg a középosztály 
leromlása. Van benne igazság, de csak részben. Még ma is van, nem 
is egyszáz, olyan középosztálybeli magyar család vagy vezető ember, 
kinek jövedelme meghaladja a havi 25.000 lejt. Mégis, a magyarság 
képvásárló rétegét jelentő kicsi százalék sem e sorokból kerül ki. Pár-
ezres fizetésü kishivatalnokok sóvárgását árulja el a számukra éjjeli 
mulatókban el nem érhető szép felé. 

Ma képet vásárolni ugyanis nem nagy áldozat. Az elfajult ver-
seny első eredménye az árcsökkenés. A kereslet és kinálat torz ará-
nya mellett ez meg sem lephet. Amellett 47% festésből tengődő hiva-
tásos áll szemben 53% olyan termelővel, kiknek a művészet részben 
szórakozás (19% eltartott családtag), részben mellékkereset. Amit az 
anyagárakon felül keresnek, haszon, tehát nyugodtan verhetik le az 
árakat. Igy legelőnytelenebb helyzetbe épen a legértékesebb elem: a 
magát teljesen művészetének szentelő alkotó jut. Akik mögött vala-

*) Hét m a g y a r képzőművész által szolgáltatott adatok középarányosaként 
nyertem e számokat. A hét művész közül három egyházaink kitüntetettje, kiknél a 
pártoló egyház számára végzett munka óriási százalékszáma adataimat a zsidóság ká-
rára befolyásolja. Ha e három kivételtől eltekintünk, az arány legkevesebb 15 száza-
lékkal módosul a zsidóság javára. Más városokban ez az eltolódás még kirívóbb. 
Nagybánya vásárló közönsége úgyszolván egészében zsidó. – Természetesen igen 
érdekes adatokra jutnánk a vételárak összegét arányító táblázat segélyével. Ez eset-
ben az arány eltolódna a románság javára. 
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milyen formában tőke áll, áraikat tartani tudják. A többség azonban 
éhbérért kénytelen dolgozni. Minden feltételt el kell fogadnia. Nem 
sztrájkolhat, mert nem elsőrendü szükségleti cikket árul. Legalább is 
nem egyéni szükségleti cikket. A művészet „csak“ nemzeti szükséglet. 

A művésznek azonban lépést is kell tartania a műkedvelő, gazda-
ságilag természetesen jobb helyzetben lévő termelőkkel s megélhetésé-
nek az alacsony árak melletti biztosítására több, tehát selejtesebb mun-
kát kell végeznie. Épen ezért a művész-termelés szinvonala sülyed, 
amihez nem kismértékben a női munka már említett térhódítása is 
hozzájárul. S az eredmény? A vásárló ilyen körülmények között vég-
leg elveszti amúgy sem fejlett tájékozódó képességét. Legbíztosabb 
iránytűje a fizetett ár volt. Most vajmi kevés a tőkeerős művész. A 
többiek pedig, mind a silány mázolók, mind a proletár-művészek, egy 
szintre kerülnek. S bár a vérbeli alkotó-munka mindig megelőzi a tö-
megízlést s épen ennek fejlesztését hívatott szolgálni, nálunk a közön-
ség a művész-munkát – olcsó ára miatt, bármily kiváló is – nem vá-
lasztja mértékéül. Izlése visszafejlődik, mert nem veszi a fáradságot, 
hogy az olcsó képet megértse. S a szigorú művészeti kritika? Az az 
egynéhány kielégítően általános és különleges műveltségű ember, aki 
nálunk kritikával is foglalkozik, nem elégséges az avatatlan és igen 
műveletlen kritikusok által okozott kár jóvátételére. Kritikusaink, ha 
hinni lehet szavaiknak, állandó döbbenetben élnek. Mindennap újabb 
csodálatos tehetségre bukkannak, aki egészen „új“, „eredeti“ és „erdé-
lyi“. A kritikusnak tudnia kell. Szava egy értékű a törvénnyel, mely 
eltiltja a veszélyes sarlatánt az orvosi gyakorlattól. Ócsárló szavakat 
kellene tanulniok, hogy leforrázzák a sok műkedvelőt. A rossz kritika 
megszédíti a közönséget; amellett pedig elkedvetleníti a komoly mű-
vészt. Nem kér e dícséretekből. Már az is megalázó, hogy annyira tu-
datlan valaki itélkezhetik felette. Persze tudatlanságuk védelmére hasz-
nálható álbelátásokat ráncigálnak elő. A burjánt is öntözik, ha „kis-
sebbségi“ talajon fakad. 

II. 

A VÁLSÁG ÁLTALÁNOS. A fejvesztetteknek fejet, szervezetet 
kell adnunk, hogy megmenthessük. Ilyen irányú kísérlet nem is egy 
történt, azonban alig jutottak túl a tervezgető megbeszéléseken. Vé-
gül 1930-ban létre jött a „Barabás Miklós-Céh“, mely 1931-ben két 
tárlatot is nyitott, hogy aztán csendes álomba szenderüljön. Művészet-
politikáról tehát nem igen beszélhetünk, pedig művelődéspolitikát mű-
vészetpolitika nélkül elképzelni sem lehet. Jelenleg mécenáskodó sze-
szélyek vezetik és a hozzá nem értés önkénye. 

Pusztába kiáltó kérdés, hogy hivatott szervezeteink miért nem 
iparkodnak rendet teremteni az önkény eme birodalmában, miért nem 
nyujtanak segélykezet a magyar képzőművészek egyesületének vagy 
szövetkezetének megalakításához. S hasonló kérdés, hogy miért tar-
tózkodóak a képzőművészeti szervezkedések tekintetében lukrátív ma-
gyar intézményeink is, jóllehet egy ilyen szervezet, mint üzlet is be-
válhatna. Persze e helyen nem vesszük számba önhatalmulag műkeres-
kedéseknek minősített keretező üzleteinket. De van közismert magyar 
kereskedelmi vállalat, melynek igen jólmenő képosztálya van. (A vevő-
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közönség mélyen leszállított igényeit szolgálja ki!) Vajjon ennek a 
műintézetnek, mely a magyar intézmények közül némi erkölcsi támo-
gatást és messzemenő anyagi kedvezményeket nyújt a kiállítási termét 
igénybe vevő művészeknek, lényeges áldozattal járna-e, ha a mázsa-
számra termelt fércmunkák, mázolmányok s köztudatba került nevek 
kétes eredetiségü munkái helyett művész-proletárjaink csaknem azo-
nos áron kapható értékes képeit vásárolná össze és adná tovább ve-
vőinek – még mindég szép haszonnal? Erkölcsi elégtételéül szolgál-
hatna, hogy a magyar közösségnek használ, amellett megbízható ke-
reskedőnek is vallhatná magát. Ellenérvül felhozhatja ugyan, hogy ve-
vői idegenkednek a számukra szokatlan túlmodern művészi munkák-
tól. Megállapíthatjuk azonban, hogy értékes művészeink között egy 
hypermodern, szélsőséges sem akad. 

KÉRDÉSKÉNT MARAD természetesen, hogy az eddig felsora-
koztatott elégtelenségeket milyen szervezet és mimódon küszöbölhetné 
ki? Aszerint, hogy a megalakítandó szervezet inkább kereskedelmi, 
vagy inkább kultúrjellegű, módosul a kérdés. Mindenesetre lényege egy-
részt, hogy az eladók és vásárlók viszonyát rendezze, másrészt, hogy a 
kallódó művészetet megmentse. A szervezet vagy szövetkezet épen ezért 

állandó kiállítási helységet nyithatna a mai sötét vagy agyonvilá-
gított termek helyett s a közönségnek nem kellene órák hosszat ke-
resgélnie a rejtett tárlatot; 

a benyujtott munkákat akár örökáron megvásárolná, akár – 
mint a külföldi állandó műcsarnokok – előleget folyósítana, esetleg 
segélyeket is nyujtana; 

módjában állana állandó és vándor-kiállítások rendezése, mert 
egyes művészek részére az idegen városokban vagy épen a fővárosban 
való szereplés szóba sem jöhet; 

hozzáférhetővé tenné ezáltal alkotóinkat mind a kritikusok, mind 
a közönség számára, ami a mai remete-művészek korában lehetetlen; 

kiépítheti a kissebbségi képzőművészek közösségi szellemét és 
szellemi közösségét; 

szakkönyvtárat létesíthetne, mely hozzáférhetővé tenné a külföldi 
szakkönyveket és megközelíthetetlen folyóiratokat, lehetővé tenné kép-
zőművészeink számára, hogy lépést tartsanak a külföldi törekvésekkel; 

végül megoldaná a kiválasztás problémáját azzal, hogy a szövet-
kezetbe jutást haladószellemű, de igen szigorú szakemberekből álló 
választmány engedélyezné. 

III. 

A HATALOMVÁLTOZÁS után Erdély három nemzete művé-
szetét háromféle sors várta. A szászok – eddig is kisebbség – ta-
lán még eltökéltebben fordultak a német anyaművészet felé. A ro-
mánok felszivódtak a román-bizánci művészetbe. A magyarok gyökér-
telenül, levágott ágazások végeiként, maradtak itten. 1920 körül az 
az európai művészet, csak úgy, mint hű tükre: a magyar, a tájéko-
zatlan össze-visszakapkodások és egyéni kezdeményezések jegyében 
állott. Az erdélyi csonkok ennek az összevisszaságnak részei. Naturá-
lizmus, impresszió, francia és német expresszió egymástól elkülönülten 

Erdélyi Magyar Adatbank



Remete-művészek 61 

és tövükről metszetten fellelhetők. Az idősebb nemzedék, a negyve-
nesek, melyet kiindulásuk még a magyar tőhöz fűzött, tanácstalanul 
állingál elszigeteltségében. Az ifjúság, a harmincas nemzedék lehetősé-
gei elenyészőek. S kritikánk gyengesége és a szervezetlenség kialakít-
ják a remete-művészek tipusát. Alkotóink önmagukba és odujokba hú-
zódva, kinos gonddal különülnek el Erdély elszórt városaiban. Egymás 
munkásságáról semminemű ismeretük nincs. Nem is lehet. Ilyen körül-
mények között a különleges erdélyi szellem erőtlen és tartalomnélküli 
hangoztatása vajmi nehezen vezethet az egységes erdélyi magyar kép-
zőművészet kialakításához. 

Nem szeretnék a transzilvánistáknak abba a közismert hibájába 
esni, hogy a különleges erdélyi művészetnek vílágmegváltó szerepet 
követeljek. De, éppen mert az eddig elmondottaknak súlyt ád, vétkes 
könnyelmüségnek tartanám reá nem mutatni arra a helyzeti energiára, 
mellyel az erdélyi magyar művészet elhelyezkedik a nagy nemzetek-
közötti áramlatok vonalában. 

Az európai művészet a XV-ik századtól, hála az euklideszi mér-
tan alapján álló Leonardo da Vinci felléptének, hála az Eyck-testvé-
rek és Holbein, Michelangelo és Rodin működésének, egyre fokozot-
tabb mértékben hódol be a kollektivista, különleges eszmekörnek. Az 
európai individuálista, általános művészetet számunkra az említett újí-
tók hatásától ment, keleti keresztény művészet: a bizánci őrizte meg. 
Nem tartozik e cikk keretébe a kialakuló magyarság és az ázsiai 
individuálista műveltség (különösen a Tang-dinasztia művészetére gon-
dolok) viszonyának részleteiben való keresgélése. Kétségtelen azonban 
hogy a magyarság az az európai nép, amely Ázsia művészeti szel-
lemét szülei örökrészeképpen hordozza magában. Nem véletlen tehát, 
hogy a magyar képzőművészet, mely állandóan egy-két évtizeddel kul-
logott az európai mögött, épen az újklasszicizmusban, ebben a külső-
ségei szerint individuálista művészetben virult fel európai színvonalra 
és lett az olaszokon keresztül importált irány kiteljesítője. 

Erdély magyar képzőművészete pedig területileg az individuá-
lista eszközökkel dolgozó újklasszicizmus és a kollektív árnyalattal 
átfuttatott bizánci művészet: a román művészet közé ékelődik. Ke-
reszteződési területe lehetne az európai és ázsiai eszmevilágnak. 

Ez, természetesen, messze és eszmei törekvés. Egyelőre meg kell 
elégednünk az egykor majd irányba terelhető közösség megteremtésé-
vel. A felsorolt hiányok és kívánságok, sajnos, az életben még annyi 
sorrendet sem követnek, mint nálam, hanem egyidejüleg jelentkeznek. 
A művészek, kritikusok és közönség tájékoztatását egyidőben pedig 
legkönnyebben egy megfelelő szakkönyv szolgálhatná. Szakkönyv, 
amely ismertetné a művészeti és esztétikai problémák történetét, a 
multat újabb és több oldalú megvilágításban tárná fel, s közönségünk 
kritikai ismereteinek esztétikai alapjául szolgálhatna. Ilyen szándékú 
könyv Lyka Károly művétől eltekintve magyar nyelven nincs is. 

A mi gordiusi csomónkat nem lehet egy vágással megoldani. 
Az 1919-ben egy kardvágással elmetszett életerek csomóját csak 
ésszel és türelmes kezekkel bonthatja szét, aki segíteni akar. 

VÁSÁRHELYI Z. EMIL. 
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A M Á S O D I K E R D É L Y I 
N E M Z E D É K K Ö L T Ő I 

EGY HŐSI NEMZEDÉK örökségét szokták számonkérni az erdélyi 
fiatal költőkön. A hagyományt, mely az ő esetükben más és lényege-
sebb, mint Magyarországon, ahol egy írói emberöltő hagyománya erő-
sen erőszakolt. Az erdélyi költő elődeitől a magatartás örökségét ve-
szi át, melynek egyéni ízét éppen a különállás varázsa, az egy nyel-
ven és lelkületen belüli csoportosulás adja meg. Erdélyi költő és ma-
gyar költő nem jelent egyet, különbségük lényegbevágó. Nem egysze-
rüen nyelvjárás és érzelemvilágbeli eltérésről van közöttük szó, mint 
akár az Észak és a Dél német költői között. Az erdélyi költőnek a 
külön fejlődés adja meg bélyegét, az évszázados külön-zárt, külön-
magyar fejlődés. Hiszen az első irodalmi eszméléstől kezdve két ma-
gyar központ körül indult meg a fejlődés, és ez a két központ akkor 
találkozott csak, amikor az elkülönülés erős és végleges volt már: a 
tizenkilencedik században. Amikor tehát a háború után az „erdélyi“ 
költő és „erdélyi“ irodalom szóbakerült, csak egy meglévő, rejtőző fo-
galom lett tudatossá. A magyar lét, a magyar faji lét két külön és 
csak lényegében egy-gyökerü öntudata alakította ki a nemzeti iroda-
lom magyar és erdélyi kettősségét. Két külön magyar világ irodalma 
ez, mindkettőnek születésétől fogva más a légköre. Más az államforma, 
más a hitvallás, más a kultúra és természetesen más a föld, a táj és 
más a hazafiság fogalma és lényege. 

Ennek az Erdélynek, ennek a más-magyar hagyománynak nyomát 
keresik a hősi nemzedék, a vallók-vállalók utódaiban. Az aggodalom, 
az apák szorongása érthető. Nem egyszerü irodalmi örökösödésről dön-
tenek az utódok, a magyar nyelv és magyar betü erdélyi létéről, ha-
nem ennek a szellemnek további létéről. Az utánpótlás él és lélekzik, 
a „második nemzedék“ értékes és méltó: de méltó-e az erdélyi szel-
lem hagyományában, egy írói emberöltő teremtő munkájában? És ami-
kor egyre sűrűbben és egyre sürgetőbben keresik az utánpótlást, – 
egyre jogosabb is a szorongás. Az ős, Reményik Sándor személyében, 
elvetette az „új arcvonal“ első csoportosabb jelentkezését és fájdal-
masan vetette szemükre a megváltozott törekvéseket, célkitüzéseket 
látva: „ez kell, kollektiv irodalom, a jövő zenéje. Mi megmérettünk 
és könnyűnek találtattunk“. A nemzedék-társ, Dsida Jenő, se fogadja 
el a jelentkezést,, de nem tudja azt a programot szóval is kimondani, 
amit Reményik Áprily versével idéz a jövő szeme elé. Utánpótlás van, 
de erdélyi ez az utánpótlás? – kérdezik mindketten. 
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Különbség erdélyi fiatal és magyar fiatal költő között alig van. 
Az ifjú Erdély a lírikusok korát éli, mint az ifjú Magyarország. A líra 
pedig csodálatos magánügy. Elvész benne a program, a kimondott 
lényeg és megmarad sértetlenül a költő. Áprily és Reményik is jelleg-
zetesen lírikusok, de lírájuk cselekvő és egy fajta szorongásának ad 
hangot. Reményik érdekes alkalmi-költősége, Áprily jelképekben rej-
tőzködő fájdalma, többet ad a költő mondani-valójánál. Vállalják a 
váteszt, az útmutatót és ebben a nagyszabásu szerepben saját lírájuk 
is egyetemesebb, szélesebb arányokat kap. Az ifjú Erdély költőinél ez 
a szerep elsikkad. Erdély ritkán és egy szent, de távolabbi közügy-
ként tűnik elő verseikből, éppúgy mint Európa. A fontos, az elő-előbuk-
kanó tárgy jelképe: az alvó kedves, minden lírai költő egyetlen mu-
zsája. Ha emberi felelősségről kérdezzük őket, legtöbbször egy ember 
felelősségével felelnek. Ha erdélyi felelősség felől, oszló hangulatok-
kal válaszolnak. Létük vállalása már csak kevesüknek jelent valamit 
és a kor költőit követve beállanak az európai költői magatartás pó-
zába: átengedik a vátesz szerepét a tanulmány-írónak, a kor hősének. 
Érdemes verset írni az én maganügyem tisztázásának célján kivül 
másért? A költészet játék, felelik legtöbben (és éppen azok, akik ér-
tékben a legtöbbek közöttük), a költő pedig, ha őszinte, játszani akar. 

Lényegében ez a passzív tartózkodás, a forma játékai, a költé-
szet mesterségbeli részének hangsúlyos szerepe, a hangulat szelid bu-
kólikussága és álcázott népiessége adja meg a fiatal magyar költők 
jellemvonását is. Az elkülönülés tehát inkább helyzeti, és nem annyira 
lényegbevágó, mint Áprily és Reményik költőnemzedékénél. Ujdonsá-
guk legértékesebb vonása akkor az volt, hogy magyarok tudtak lenni 
az iskolás színvonal fölött, az érzelmeik és sorsuk mélyén. Nemzeti 
költők időszerű színvonalon, akikben az erdélyi sors-vállalás faji sors-
vállalás volt. Ahogy Reményik ma írja Végváriról: 

Hisz abban, ami örökkévaló, 
Fegyverrel, csellel ki nem irtható, 
Abban, mi bennünk oly magyar s oly mély, 
Hogy idegen kéz odáig nem ér. 

A fiatal erdélyi költőkben Erdély a harangozó Atlantisz, de ha-
rangszavát elnyomja már az európai sors-vállalás hangja. Szemlér Fe-
renc például többször írja le ezt a szót: Európa, mint Áprily talán 
Erdélyt és többször emleget szorongva apokalipszist, pusztulást Európa 
tájai fölött – és fájdalmasabban is –, mint a mérhetetlen gyászu Vég-
vári Magyarország fölött. Dsida Jenő, ez a jellegzetesen l’art pour l’art 
költő, egyik végtelen lamentációja fölé pedig a „világ harmincmillió 
munkanélkülijét“ írja jelentős mottónak. Pedig őket vállalta egyedül 
kemény írásában Reményik Sándor és őket nevezte „nekünk betelje-
sedő drága reménységünknek“. Erdély érzés és hangulat bennük, nem 
az a minden izében ősi erdélyi magatartás, mint az elszármazott Jé-
kely Zoltánban, aki egyedül és a magyarországi irodalom légkörében 
élve képviseli közöttük az ősök és apák exisztenciálisan erdélyi tipusát. 
Erdély: nem kikerülhetetlen sors már, hanem elsősorban táj, a nyomot 
hagyó légkör. Néha jelentkezik Szemlér Ferencnél, néha föltünik Kiss 
Jenőnél, néha Szabédi Lászlónál és Dsida Jenőnél. De ez végeredmény-
ben elenyésző és nem ez adja a fiuk második nemzedékének jellegét. 
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Szemlér Ferenc számára elsősorban Európa a fontos. Ezt kí-
vánja menteni, ennek a pusztulása fölött ül sírva és kétségbeesetten, 
mint a „művelt költő“ erdélyi képviselője. De célja már az új világ, a 
jövő világrendje, vagy Reményik gúnyjával: a jövő zenéje. Ez a poéta 
doctus a kollektívitást keresi és az egész világ szociális lelkiismeretét 
ébresztgeti. Hogy sok ebben az önkéntes szerep-vállalás, a költő meg-
szokott és elkerülhetetlen fogadatlan prókátorsága, – ez természetes 
is Szemlérnél, aki tudja, hogy hatalom kezében a költészet, emberi 
felelősség eszköze. De természetes az is, hogy éppen az ihlet hideg 
szabályossága és kiszámítottsága miatt, nem ezekben a verseiben jó 
költő, hanem ott, ahol szelid bukólikus érzések között számol be ön-
magáról. A Homoród felé hideglelős vallomása, az Ember és táj lágy 
mélabúja messze van a nyiltan, programként valló „szociális“ köl-
tők egyszerű és keresetlen célzatosságától. De messze van ugyanakkor 
Dsida Jenő vérbeli költői játékaitól. Dsidánál a tárgy mindig egy 
belső, velejéig lírai hangulat, amelynek a vers gyengéd, futó tükrö-
zése. Nem keres mondanivalót, mert minden mondanivaló számára. Nem 
hajszolja a „jelentés“ tüneményét, verse sohasem jelent, sohasem mond, 
hanem mindig van. Költészet? Elsősorban csak az. Fölösleges „témáit“ 
kutatni, álláspontjait magyarázni, „költői lelkivilága“ körül felfedező 
utat tenni. A költő megdöbbentő ellentétei lapulnak verseiben. Kiss 
Jenő éppígy csak költő. Számára a költészet mesterség elsősorban, a 
nyelv próbája, hajlékonyságának vizsgája, A „vátesz“ szöges ellentéte, 
időtlen és mindig időszerü. Magáénak vallhatja a Kertben nagyszabásu 
élményét és épp így a Tóban tükröző szonett parnasszien ötleteske-
dését. Varró Dezső még mélyebben hatol a költészet formai titkai 
közé. A szó szinte már különélő valami verseiben, hangulata és je-
lentése van, megáll önmagában és helyzeti tartalma a fontos. Itt min-
den csak egy érzés, egy gondolat, jóformán az is körvonalban. A vers 
maga bentmarad a költőben, az ő kiszakíthatatlan tulajdona, szava-
kat hullat csak ki belőle, jelzésül. Náluk a vers az egyetlen kifejezési 
forma, a többi nemzedék-társnál már a mindenes írói tevékenység 
egyik szorgalomténye. Mögötte ott feszül a próza, izmosan, a vers csak 
takarja és leplezi. Az élmény már nem a költő élménye, hanem az 
epikusé. Szabédi László vallja be ezt egyedül nyilt szóval, amikor meg-
írja a Kelen Péter polgári hőskölteményét. Bözödi György verseiben 
is a novella élménye az elsőbb, a vers maga tisztázatlanul tétova a 
prózai lejtés kötetlensége és a szabadvers súlyos belső kötöttsége kö-
zött. Koós-Kovács István naturalista versei nagyon messze vannak már 
a vers műfaji sajátságaitól és nagyon közel a prózához. Flórián Ti-
bor pedig egyenesen elveti a szabadvers külső jegyeit is és telivér lírai 
magból prózaverset ír. 

Vers és próza, legszemélyesebb líra és programköltészet között 
így állanak a második erdélyi nemzedék költői. Szorongásuk már 
európai szorongás, ami most már erősen és mind erősebben köti őket 
nemzedékük magyar fiataljaihoz. Vállalkozásuk ma már nem az, ami 
a hősi első nemzedéké volt, talán nem is lenne rá abban a formában 
szükség. A szót már útnak bocsájtották, a „romon virág“ kinyílott és 
a költő akarva-vonakodva kénytelen hozzálátni az európai tájékozó-
dáshoz. 

THURZÓ GÁBOR. 
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SZERVÁTIUSZ JENŐ szobra: 
BÁNYAI KERESZTEK 

SZERVÁTIUSZ JENŐ szobra: ÉLET ÉS HALÁL 
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A N T O L Ó G I A 

EMBER ÉS TÁJ. 

Halkul a fülledt délután. A nap csak sápadó 
arany nyíl, mely már nem talál és nem található 
se dombokon, se domb mögött. Egy messzi dörrenés 
vihart jelent, de hangja halk, felfogni is kevés. 

Aranyló apró bogarak pihennek mellemen, 
mint fáradt lángok, melyeket már meg sem lát szemem, 
miben az erdő tükrözik, az ingatag fenyők 
s a fáradt árnyak, mint sután elomló barna nők. 

A halkan fulladó világ saját visszfénye csak, 
elkésett hang, mint távoli sulyok ha padra csap, 
a lusta lélek elhalón hallgatja önmagát 
s nem tudja, hogy most ki beszél, a lélek vagy világ. 

Így lassan-lassan összefoly az ember és a táj, 
a végtelenség fullatag nyomása szinte fáj, 
egy szót ha szólsz, ezerfelől felel visszhang neki 
s már nem tudod, hogy ezt a szót vajjon ki mondta ki . 

I. Szemlér Ferenc 

KORTÁRS. 

Akit az élet sodra már 
vállára vett, az réveteg 
szemét ne vesse semmire, 
mert perc alatt él éveket, 
kábultan jár, mint részegek 
a világ dolgai előtt, 
nem lát napot, se csillagot, 
se fényt, se karcsutestü nőt. 

Kezében véső, kapa, toll, 
az arcán nő a hosszu ránc, 
mint báli termet taposó 
arcát torzítja hosszu tánc, 
a szépség, mit te megkívánsz, 
a vágy, amelynek mágnesét 
érzed, fülében holt zene, 
értetlen, távoli beszéd. 
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Hidakat épít, autót 
vezet, nagyszárnyú gépre száll, 
a lelkén vaskéreg feszül, 
az arcán négynapos szakáll, 
mert elszakadt az ősi szál, 
mi mindent egy csomóba köt, 
a földön árva angyal ő, 
kit Isten keze ellökött. 

Mint fa, mit gyári gép metél, 
nem érzi léte gyökerét, 
úgy szárad, mint a fű, amely 
alól eltünt a nyári rét, 
nem látja: egyre közelébb 
a delta, mely felé komor 
hullámaival élete 
szánalmas roncsokat sodor. 

I. Szemlér Ferenc 

TEMETÉS. 

Látod-e, ez temetés, bús temetés, 
vénasszonyok ingük ujjába sírnak az úton 
s reszket vállaikra roggyanva a fehér gyolcs, 
reszket a bús hangjuk is, így mondják: 
jó férf iú volt, ügyes férfiú volt a faluban, 
he j szép legény volt, szálas derék legény. 
Ó, be szere t tem! 
sír fel az özvegységre jutott hű feleség, 
ó, be szerettük, sírják a többiek is 
és sorban tipegnek a férfi után, ki legény 
volt valaha, aztán menyecskéket szerető fiatal házas, 
míg érte nem jött a hosszú öregség. 
Ősz haja most pihen a szemfedő alatt, nem fujja a szél, 
csak a búcsuzó asszonyok fehér für t je i lengedeznek, 
kik egykor, he j egykor lányok voltak mind s begyesen 
lépkedtek előtte, a legények előtt a táncban. 
Most fekete fejkendőjük alá dugják vissza a gyérült 
szürkülő tincseiket, sóhajtanak és a koporsóra merednek. 
Elül megy a pap, fekete palástja tör utat a menetnek, 
mögötte hat férfiú erős markában farúd és raj ta koporsó. 
Láttál-e már hat ilyen férfiút s ilyen menetet, mintha 
nem azon a földön járnának most, mint ahol máskor. 
Mostanig csak lakodalomra kisérték a víg cimborát, 
keresztelőre, mulatozásra, de most nem jön vissza velük, nem 
énekel útközben, ó be komoly lett, ó be különös, 
hiába ráznák s hiába tennék le a földre kacagva, hiába 
mókáznának vele. ,,Igy járunk mind !“ sóhajt ják, jaj mi legyen most, 
jaj mi legyen, Istenem. Megáll az ember esze. 

Bözödi György 
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A SÖTÉTSÉG VERSE. 

Ó, virrasztások évszaka! 
Vastagon fog a tinta, zordul. 
A rozsdalevű éjszaka 
már nyolckor a ker tekre csordul. 
Reves fák nyirka folydogál 
s te arra gondolsz: mennyi éved 
van hátra még? Mert meg-megáll 
a láb és fél, hogy a sírba téved. 
Mondd, kissé mártottál-e már 
hófehér cukrot barna lébe, 
egy feketekávés pohár 
keserű, nyirkos éjjelébe 
s figyelted-e, a sűrü lé 
mily biztosan, mily sunyi-resten 
szivárog, kúszik fölfelé 
a kristálytiszta kocka-testben? 
Igy szívódik az éjszaka 
beléd is, fölfelé eredve, 
az éjszaka, a sír szaga 
minden rostodba és eredbe, 
mígnem egy lucskos barna esten 
az olvadásig itat át, 
hogy édesítsd valamely isten 
sötét, keserü italát. 

Dsida Jenő 

AZ UCCASEPRŐ. 

Hajnal. Dudolva ballagok 
hazafelé sok apró-cseprő 
dallal szivemben. Rámköszönsz, 
te szegény, piszkos uccaseprő. 
Oly tisztességtudón köszönsz, 
míg körülted porzik a r egge l : 
egyszerre csordultig telek 
alázattal és szeretettel. 
Megállok s elnézem soká 
zsíros, barázdás arcodat, 
gémberedett, nagy kezedet, 
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torzonborz, sárga bajszodat 
fölötte a pálinka-gőzzel. 
. . . Őt látom most, a mennyeit 
benned, ó rongyos uccaseprő, 
ki sepred a föld szennyeit, 
ki világ bűnét elveszed 
és jó vagy minden emberekhez. . . 
Testvér, ha az üdvösségre jutsz, 
rólam el ne fe ledkezz! 

Dsida Jenő 

DOHÁNYVIRÁG. 
Reményik Sándornak. 

Csillagfejecskéjét nappal lecsukja, 
hosszú nyakán 
pipacsporzóról álmodik a méh. 

Hasztalan költögeti napsugár, 
h iába nyit rá szárnyat pávaszem, 
kis kelyhe csak estharmatra nyit. 

Pilléje a nyugtalan fagyal. 

Koromsötétben zúg el felette 
a bársonyszárnyú halálfejes lepke. 

Varró Dezső. 

VIRÁGVASÁRNAP. 
Áprily Lajosnak. 

Jön 
tüzesbatáron, 
Isten napja jön, 
a legnagyobb vasárnap. 
Piros hajnalai a hétnek 
mind összenéznek 
és jön 
a láthatatlan tenger tetején. 
Az ég felleghattyui látták, 
várják: 
kis gyolcsinges legénykék 
valahonnan rubinttal megdobálták 
és jön 
aranytutaj a láthatatlan tenger tetején, 
gyémántdiadém 
szürke napok fején. 

Varró Dezső. 

Erdélyi Magyar Adatbank



Antológia 69 

KERTBEN. 

Jó e séta. Már rég nem bódorogtam 
májusi kertben, így kora reggel . 

A fák léggömbje ling-leng felfuvottan 
a lendítő tavaszi szelekben. 

Mint sok lekötött léghajó, olyan mind, 
a törzsük kötélként feszül, szakadtig – 
ha valaki eloldaná a földtől, 
tán szélre kapna mind s fölszállna, föl, föl. 

Tavasz van s most minden felfelé tör, 
még a gyom is, a züllött és lenézett, 

i t tasultan fény arany szeszétől 
egy kőre hág és onnan tar t beszédet: 
jogot nekünk is, nemcsak a v i rágnak! 
A füvek kar jukat nyujt ják s kiáltanak: 
úgy van! jogot mindenki elnyomottnak! 
s hangjuk szelében frissen meglobognak. 

S lám itt is, ott is új gyom feje bukkan, 
tömörülnek s indulnak a kertben. 

A virágok mit tehetnek magukban? 
De szövetkezik velük az Ember. 

S hiába önt el mindent kiabálva 
a paréj, bürök, fű, loboda, mályva, 
kapával jön ellenük a segítség 
s csak virág marad az úr ottan i smét! 

Elgondolom: mi ez voltaképpen? 
mit látok? kelő és bukó forradalmat. 

Minthacsak a vad történelemben 
járnék s nem itt, hol levelek fakadnak. 
Minthacsak őket látnám: a gyomokként 
írtottakat: a népet, mely jogot kér t 
bús évszázadok bujtó tavaszán, a 
vérét se kimélve – de h i ába ! 

Forradalom! mi vagy te? gyomok harca, 
merészen-szép közdelem, de nem bölcs, 

az úr mit tehet magára maradva? 
ám szövetkezik vele az Erkölcs. 

Száz barrikádon is hiába vérez, 
a nyomorult, az elnyomott, az éhes, 
törvénnyel jön ellenük a segítség, 
s csak úr marad az úr ottan i smét ! 
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Ó szegények! ti gyomok itt a kertben! 
e Kertben, hol virágé a kiváltság 

s ezer másé – csak a t ietek nem, 
száratokat vas törvények kapálják 
és félrefent, kétélü hagyományok, 
feledve azt, hogy hány pazar, bevállott 
nemes növénynek volt már gyom az őse 
– ha tudják is, nem ösmerik be mégse. 

Míg sétálok itt, a kertben alá s fel, 
szemem nem rózsán jár, keres egyre 

s amikor minden kis burjánra rálel, 
c sak megállok némán és remegve. 

S mig felém fordul a sok gyomlevélke, 
tudom, te nézel rám nép: szivem népe! 
te pillogsz rám összehúzott szemeddel, 
mely maholnap már felnézni sem mer. 

Szegény nép ! Hiába próbálsz mindent, 
szód leintik s letörik forradalmad, 

ám kiirtani nem tudnak, nem vet 
senkisem, téged maga a Talaj haj t . 
Élni fogsz, bár gyötrelmekre élsz csak, 
világ szemében csupán gyom, paréj vagy – 
ha én nem fájnám sorsodat, ki f á jná? 
Hisz én is gyomból szépültem virággá! 

Kiss Jenő 

AZ ALKOTÓ SZEGÉNYSÉG. 

Olyan a lakásunk, mint egy törékeny 
üvegedény; olyan, mint egy cirádás 
fafaragvány; olyan, mint egy müemlék drágás 
régiségkereskedő műhelyében. 

Félig ülünk a székre, el ne törjön. 
Lábunk a szőnyegeket alig éri 
s csak óvatosan álmodunk a régi 
ágyakban, hogy ne ébredjünk a földön. 

Mint vérbeli műértők, úgy tanyázunk 
kincsek között, melyeket túlfinommá 
csiszolt az alkotó szegénység. Félünk, 

hogy egyetlen rossz mozdulat lim-lommá 
zilálná drága kincseinket. Ugy vigyázunk, 
hogy szinte nem is mozgunk, nem is élünk. 

Szabédi László 
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SZERELEM. 

Egyetlen szürke szó vihetné meg a hír t n e k e d : szeretlek. 
Talán megértenéd mi van benne s mögötte, hiszen akár a föld 
virágot, folyót, hegyet, egy egész mindenséget jelent, megmondaná 
ez a szó is, hogy mostanában megbűvölők szememnek a hideg, 
csillagos éjszakák s hogy nélküled hajtófát sem érne az élet. 
Áradva szólok hát veled, úgy beszélek, miként a szerelmesek. 
Egyszer futólag említettem: több vagy te minden javaknál, hírnél 
s ha eltűnnél, bennem a világ s az Isten halna meg. Mondtam 
azt is, hogy kerek hat éve most látom először áldottnak, jónak 
ezt a keserves, híres világot s hogy az érdem ezért a t ied. 
Olyan vagy te, akit csak költő és Isten álmodhat le a földre 
s látod, ott esett a baj , hogy most mégis úgy akarlak, mint 
egyik madár a másikat, folyó a patakot s hímport a virág. 
A rajongás s a csoda szobraként őriztelek volna magamban, 
de most effajta szavak rajzanak körül: pénz, megélhetés, hivatal, 
villanyszámla, két-három szoba és tüzifa. Szép szavakkal keresem 
a kenyérrevalót, látástól-vakulásig törődöm szerkesztőségi 
robotban s hogy leszek-e valaki, fut-e kenyérre, mostan még titok. 
Inkább kell a sport, hóbort, mint a vers s a könyvbe zárt emberek 
s az is eszembejut, hogy mainapság rosszul megy az erdők madarainak 
s pucéron marad minden mezei liliom. Mit akarhatnék hát veled, 
akinek otthon szépen ki tervezték a hat-hét szobát és hogy 
jövendőbelid oldalán nem fognak elseje táján vízdijas, fűszeres 
és mészárszékes gondok bántani? Nem én vagyok, a világ a különös 
és ezért kerüllek én, mint hazátlan kutya, már két hete. Látod: 
én hegynek születtem, hogy fák gyökereit fogjam erős viharban 
és dermedt őzeket bujtassak tenyerem alá vad villám elől 
és akaratom máglyatüze most mégis gyufában lobban el. 
Ugy akartalak volna nézni téged, mint érő vetését feljáró gazda, 
verni szíved zengő harangját, hogy hizelgő szavára, mint a 
fáradt ennivágyók a déli ebédhez, menjünk már haza. Két kigyúlt 
napraforgó szemed napja akartam volna lenni, hogy rádlocsoljam 
tüzes nyári hevem. Jó, puha kenyered akartam volna lenni, hogy 
naponként törj belőlem egy-egy kövér, jóízű falatot s most mégis 
idebenn, idebenn, ahol nagyon akartalak, csupa csendesség, csupa 
Ma még ez a szürke szó vigye meg neked a hírt : szeretlek, [árnyék. 
holnap már úgyis temető a szivem s te vagy benne a csend. 

Koós-Kovács István 
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MINDENKI TESTVÉREM NEKEM. 

Én nem ismertem nagyapámat, 
sem őseimet. 
Nem láttam soha bús hazámat 
az Ararat tövében, 
s csak hallgattam hitetlenül 
a meséket márványpalotákról, 
melyben királyok s örmény hercegek éltek. 

De egyszer eljöttek és körülzsongtak 
titokzatos örmény szavak. 
Oly idegenek, s mégis oly ismerősek. 
Szavak, melyekre nem tanított soha senki, 
de valahol forrón bennem éltek. 

Elgondolkoztam furcsa sorsomon, 
e kegyetlen és áldott kettősségen. 
Életem két ága mily csodásan egybe forrott, 
s ma nem magyar-örmény, 
de magyar vagyok. 

Magyar vagyok, 
de minden valláson és fajon túl 
mégis csak az embert látom. 
Bús őseim példája tanított meg erre 
k ik vándoroltak hazátlanul, 
míg itt hazára leltek. 
És most hazám e föld, 
s az erdélyi csillagok alatt 
mindenki testvérem nekem. 

Flórián Tibor 
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M E T A M O R P H O S I S 

T R A N S Y L V A N I A E 

1. T Ö R T É N E L M I P É L D A A V Á L T O Z Á S R Ó L . 

BIRÓ VENCEL dr. nemrég megjelent történeti monográfiája1 

a leopoldi diplomát követő korszak feltárásában Erdély elnyuga-
tiasodásának jegyeit elemzi s rámutat a XVIII. századforduló lényegére, 
mely nemcsak hatalomváltozás, hanem közszellembeli váltás is. A fe-
jedelem a guberniumnak adja át helyét s egyidejüleg Bécs és a 
nyugati szellem hatására új intézmények, új szokások, új kultúr-
fölfogás, valamint új életmód alakul ki. Metamorphosis Transylvaniae 
– Apor Péter szavaival. 

A történetíró szemléletében azonban a Metamorphosis Tran-
sylvaniae jelentésében és jelentőségében is lényegesen kiszélesül. 
Apor Péter, a kortárs-író előtt jobbára csak az titulusok, az vendég-
ségek, a régi Erdélynek köntösi, az erdélyiek régi nyájassága és 
utazása a fontos, meg az, hogy micsoda szekereken jártak magok 
régen az erdélyiek, azután az régi erdélyiek lakodalmiról és házas-
ságiról, az régi erdélyiek temetésiről, s más effélékről emlékezik 
meg2, mert a változásnak csak külső jegyei izgatják, a lénye-
get: a „náj módi“-ban mutatkozó elnyugatiasodást felfogni s je-
lentőségét megérteni nem képes. Ő – mint írja – „Erdélynek régi 
alázatos együgyüségében holtig megmaradott“, a merev konzerva-
tiv előtt érthetetlen, hogy „az átalakulások jellegmódosulással jár-
nak”. Pedig Apor Péter művelt és cselekvő ember volt. Szemlé-
lete azonban szűk és felületes. Különösképen a történetíró új ada-
tainak világában, amelynek nyomán nyilvánvaló, hogy az 1690. 
évihez hasonló helyzetalakulás feladatkérdés, tehát közszellem-
alakító. 

Ebből a szempontból az altorjai gróf életműködése, korának 
közszellemváltozása s egyáltalán az az új életforma, amelyet a 
történetíró Erdély e korszakából bemutat, nagy tanítás mindany-
nyiunknak, akik „csak most kezdünk teljes tudatára ébredni az 
1918. évi uralomváltozás jelentőségének és következményeinek“3. 

1 Dr. Bíró Vencel: Altorjai Gróf Apor István és kora. Az Erd. Kat. Akadé-
mia kiadása, Cluj, 1935. 

2 Báró Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae, 1736. 
3 Dr. Gyárfás Elemér: Előszó Dr. Bíró Vencel munkájához. 4. l. 
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2 . M A G U N K R E V I Z I Ó J A . 

AZ ÚJ „METAMORPHOSIS TRANSYLVANIAE“ tehát a 
történelmi példa alapján – kétszáz esztendővel azután, hogy Apor 
Metamorphosisát befejezte – nem fakadhat amahhoz hasonlóan 
konzervatív elhárításból. Mert az, ami Erdély földjén az utóbbi év-
tizedekben végbement most sem egyszerű, külsőséges, formai át-
alakulás, hanem a szellemet is alakító és megérlelő. Tehát időszerü 
látást és megfontolást kíván. Az új „Metamorphosis Transylvaniae“ 
nem apori sírám, hanem feladatkönyv, mert „azok az alapvető fo-
galmak és meggyőződések, amelyeket (az erdélyi magyarság) régi 
életéből hozott magával, többé nem fejezik ki az életet, a valósá-
got magát“, ... mert „az az önvédelem, amelynek lényege az, 
hogy „nem felejt és nem tanul“, az elme és a szív összehuzódása, 
megkeményedése, elzárkózása a valóság parancsai elől“ és mert 
„előítéletei vannak, melyek meddők és pusztítók, melyek miatt 
nem tudja felismerni és követni az önfeláldozó kötelesség és szol-
gáló szeretet isteni parancsát, melyben élete és jövendője van“.4 

Ennek megfelelően az új „Metamorphosis Transylvaniae“ lé-
nyegét Makkai Sándor immár öt esztendeje, hogy a Magunk revi-
ziójában megfogalmazta, azonban közkinccsé és a megfontolás 
anyagává még sem lett. Részben mert sokan nem épen így látták 
és látják a tényeket s ezért önmaguk szempontjából legalább is 
joggal maradnak meg – mint Apor Péter – „régi alázatos egy-
ügyüségük“-ben, de azután nagy a száma azoknak is, akik – mit 
tagadjuk – még a külső változásokra sem nagyon ijednek fel. 

A Magunk revíziója azonban a nagy szélcsend ellenére is a változás tanuság-
tétele. Kívánalmait első megjelenése óta egyazon hangsúlyozással hirdetik a tények: 
a változás kényszerű parancsai. Közelebbről: 1. „Nemzeti öntudatunknak minden-
képen, bármi sorsban is meg kell változnia, újulnia, tisztulnia.“ 2. „Az erdélyi ma-
gyar kisebbség élete a társadalmi megszervezkedésen fordul életre vagy halálra.“ 
3. „Az intellektuális pályán maradtak vagy leendők kis serege nemzeti jelentőséget 
csak mint a népért élő, a nép közt élő, a népet szolgáló vezető réteg nyerhet.“ 
4. „Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a nép-
lélek mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kiművelnie és a világ előtt is 
megmutatnia mindazt, amiért joga van élnie a magyarnak.“ És végül 5. „A nem-
zeti öntudat reviziójának és a társadalmi megszervezkedésnek gyümölcsei a fiatal 
nemzedék számára érnek.“5 

A változás hírdetőin, úgy látszik, betelik a törvény. Az új 
magatartás követelését bár a régi elégtelenségének érzete váltja ki, 
kezdetben mégsem tud közösségi jelenséggé általánosulni, hanem 
csak a gondolkodó és értéktudattal megáldott személyiség kizáró-
lagos, szubjektív „norma-élménye“ marad.6 A közösség lassabban 
mozdul az új felé, a változás konzekvenciáit csak idők multán te-
szi központi életparanccsá. Ezért a Magunk revízióját ma is forra-
dalmi iratként kell emlegetnünk. Igy „Az élet kérdezett“ tanul-
mánykötetben7 új kiadását nem a mult emlékeként, hanem a jövő 

4–5 Makkai Sándor: Magunk revíziója. Cluj, 1931, 18., 30., 51. és 65. l. 
6 Joó Tibor: A korszellem mint történetfilozófiai kérdés. Athenaeum, 1933, 

XIX. k. 1–3 . f. 
7 Makkai Sándor: Az élet kérdezett. Tanulmányok. Budapest, 1935, I–II . k. 
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iránymutatójaként olvassuk. A félévtized újszerűségéből mit sem 
faragott le. Más szavakkal : az erdélyi magyarság élete ma alig több 
lényegében, mint öt évvel ezelőtt. 

3 . E R D É L Y I É L E T V Á L T Á S U N K L É N Y E G E . 

A FEJLŐDÉS e lassu üteme meggondolkoztató. Hiszen az er-
délyi magyarság új fordulatu életének számtalan olyan külső je-
lensége van, amelyek kényszerítő erőnek látszanak. Igy 

Erdély az impériumváltozás folytán kiszakadt abból a politi-
kai egységből, amelyet számára megelőzőleg a középeurópai hata-
lom: az Osztrák-Magyar-Monarchia jelentett s új közjogi helyzeté-
ben a Balkán és Keleteurópa határál lamának: Romániának tarto-
mánya le t t ; 

az erdélyi magyarság kiszakadt a középeurópai magyar nem-
zettestből s mint kisebbségi népcsoport új életkeretbe állíttatott; 

a kisebbségi életkeret szükségszerűen építi át az erdélyi ma-
gyar társadalom belső struktúráját : az arisztokrácia elveszíti feudá-
lis jelentőségét, a kapitalista réteg idegen érdekek szolgálatába hú-
zódik, a hivatalnok-középosztály meggyérül és a maradék megné-
mul; életerős társadalmi rétegként csak a papi, nevelő és szabad-
pályák „értelmisége“, valamint a földművesek, iparosok, kereskedők 
és munkások „népi“ kategoriája vehető számba; 

a tulajdonképen kétrétegűvé egyszerűsödő erdélyi magyar tár-
sadalom az egyének és társadalmi funkciók viszonyát is válság elé 
állítja: az értelmiségnek kénytelen-kelletlen a vezetés kínálkozik fel-
adatul a lassacskán, de épülő népközösségi szervezetekben; 

végül a népközösségi szervezetek világában elkülönül a köz-
művelődési, gazdasági és társadalmi munka a maga külön központ-
jaival és szerveivel. 

Ezek a változás külső jegyei, amelyeknek tényszerűsége felett 
ma már nem igen lehet vitatkozni. 

4 . K Ö Z S Z E L L E M Ü N K V I T A T Á S A . 

VITA TÁRGYA azonban ma is a változásoknak megfelelő 
közszellem problémája, amely legutóbb is éles megkülönbözésre 
vezetett, amikor egy magyarországi fiatal író, Boldizsár Iván, a 
Napkelet lapjain s a Tanu szerkesztője, Németh László, terjedel-
mes romániai útirajzában az erdélyi magyarság életéből a külső 
változások és a közszellem közötti mérhetetlen űr megfigyelését 
viszik nyilvánosságra. 

Németh László várakozását nagyszerű kérdőhasonlattal beszéli e l : „magas 
nyomás alatt nem válhat-e gyémánt a szénből?“8 Boldizsár Iván hasonlata azonban 
már í télet : Olyan az erdélyi magyarság tespedő állapota, mint a vízbedobott em-
beré: „Hiába tökéli el, hogy minden körülmények között szárazföldi lény marad 
és a vízbenélők egyetlen mozdulatát sem utánozza; ha nem úszik, menthetetlenül 

8 Németh László: Magyarok Romániában. Tanu, 1935, III–IV. 175. l. 
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elmerül. Az ember szárazföldi lény marad, ha úszik is ; csak alá ne nyomják a fe-
jét végleg, csak el ne engedje magát önként; majd bíztosan akad idő és alkalom, 
hogy szárazföldre jusson megint!“ Elismeri azonban, hogy „ebben a magatartásban 
sok van a hősiességből“, de mégsem tud a politikai konokság számára mentséget 
találni. Mert látnia kell a ténybeli változásokat s ugyanakkor hiába keresi a ma-
gyarság magarevízióját: a kétrétegűség konzekvenciája: a népvezetés és a népkö-
zösségi szervezetek jobbára csak formai jelentőségüek.9 

A közszellembeli tespedés eredménye ez : az erdélyi magyar-
ság életében még mindig nélkülözött az új történeti élethelyzet ál-
tal kiváltott teljes és eredeti emberi magatartás. Ezzel szemben a régi 
tisztelete konzervativizmusként ma sem kis mértékben meghatározó 
tényező. Sőt vannak szép számmal, akik a szabadelvűségnek meg-
haladott társadalmi és gazdasági tételeit igyekszenek normaként 
prédikálni s nemzeti gyengeségünket szólamos hídveréssel látják 
megerősíthetőnek. A történelmi materiálisták viszont egyoldalúságuk-
ban az elnyomatás tényét egyszerű anyagi problémaként kezelik s 
hirdetik – minden különösebb meghallgatás és eredmény nélkül – 
a „dolgozók“ nemzeti határokon felüli szolidarítását. És végül meg 
kell vallanunk, hogy az egyetemes kereszténység leginkább kínálkozó 
parancsai: az isteni törvényekből folyó emelkedettebb emberi kö-
telességérzet, a felebaráti szeretet, a közjó, a tulajdon észszerü 
felhasználása, a társadalmi orgánizmus erkölcsi tartalma sem több 
a mi életünkben, mint puszta figyelmeztető kőtáblák – Mózes vil-
lámló haragja nélkül. Pedig a változáshoz alkalmazkodó teljes és ere-
deti új magatartás az új helyzetben észszerű alkalmazkodást kíván, az 
építő munkában fegyelmet követel, s határozottan tiltakozik az egyolda-
luság és a közömbösség ellen. 

5 . Ú J K Ö Z S Z E L L E M Ü N K P I L L É R E I . 

A VITATOTT KÖZSZELLEM kérdésében azonban nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a magunk revíziója csak megértésből 
s az egyéni hivatásról, valamint a „mi társadalmunk“ lényegéről 
alkotott nézetek átváltásával jöhet létre. Egymástól nehezen elvá-
lasztható hármas feltétel (kultúrszellem és kultúrfok, hivatástudat, 
és társadalmi önismeret) s rendszerint máris magukban hordozzák 
az önrevízió tartalmát. 

a) Az erdélyi magyar kultúra kérdésében azonban élénk 
különbséget teszünk a szerzett műveltség és a művelődésbeli hagyo-
mányok, elsősorban a népi jellegű műveltség között. Magatartásunk 
szempontjából ugyanis ez utóbbi sajátos magyar kultúrszellemével 
a legellenállhatatlanabb alakító erő. Mert ha a külső hatalomtól 
elvonatkoztatott lelki magyarságot kell öntudatosítanunk10, akkor 
e lelki magyarságot mi sem biztosíthatja jobban, mint ép az er-
délyi magyarság kultúrájának szellemi tartalma. Közszellemünk 
építésében azonban nem kis jelentősége van a szerzett műveltség-
nek sem. Csak a műveltség alatt a legtágabb értelemben mindazt 

9 Boldizsár Iván: Erdély második Trianonja. Napkelet, 1935 novemberi szám. 
10 Makkai Sándor: Magunk reviziója, 46–47. l. 
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értsük, ami valamely szerepvállalásnál (legyen az értelmiségi munka, 
vagy pedig földmívelés), mint a legszükségesebb alap, nélkülözhe-
tetlen s a közösség értékmérője. A kiművelt emberfők és a szín-
vonalas tömegkultúráltságában belátásra bírható köznép a maga 
helyén és szerepkörében külön fajsúlyú műveltségét egyazon ered-
ményességgel gyümölcsöztetheti. Csak gondoljuk el, hogy számunkra 
a magyarságot a körülmények kényszere valóban megfosztotta a 
külső hatalom támaszától, minek folytán szükségszerűen útban van 
a lelki magyarság öntudatosulása, – s ha most a magyarság min-
den egyese, értelmisége és köznépe, a maga szerepkörében és szer-
zett műveltségéből folyó tudásával, valamint alkotásokra kész emel-
kedettebb szellemével hozzálát a nemzetrész építő munkájához, – 
úgy az önállóságnak, a magabizásnak és a céltudatosságnak szelleme 
általánosulhat. S az új erdélyi magyar közszellem már is meg-
született. 

b) Az erdélyi magyar hivatástudat kérdése a megalapozó 
műveltséget követően a belső szerepvállalás problémája. Nemzeti 
öntudatunk revíziójából ugyanis önként folyik, hogy az önállóság, 
a magabízás és a céltudatosság szelleme az önfenntartásnak és a 
saját erők felfokozásának új lehetőségei felé törekszik. Az értelmisé-
get vezetőréteggé avatja, a népet pedig dolgozó közösségekben 
fogja össze. Ebből kifolyólag a szervezés fejezete ez, mely a szük-
ségletekhez és lehetőségekhez alkalmazkodóan társadalmi, gazda-
sági és közművelődési szerepkört tár elénk. És részletezhetnénk, 
– beszélve a politikai szervezkedés, a jogvédelem és a népegész-
ségügy, a szövetkezetek és a gazdasági szakszervezés, az iskola és 
a közművelődés szerepéről, ugyancsak a propaganda és felvilágo-
sítás, valamint a vezetőnevelés hivatásáról. Helyzetváltozásunk külső 
jegyeinek megfelelő és nemzeti öntudatunk szükséges revíziójából 
folyó társadalmi berendezkedésre gondolunk, amelynek mozgató 
ereje: hivatástudat, megmagyarázója pedig: helyzetismeret: az er-
délyi magyar társadalomszemlélet. 

c) Az erdélyi magyar társadalomszemlé let alatt azonban 
ne értsünk nagyképű elméletet. Egyszerü önismereti forma ez. Egy-
részt amolyan statisztikai kimutatás népünk számarányáról, elszórt-
ságáról, foglalkozásbeli megoszlásáról, gazdasági erőink mennyisé-
géről és lehetőségeiről, közművelődésünk helyzetéről, egészségügyi 
viszonyainkról, egyházi és társadalmi szervezeteink szerepéről, a 
román államban megszerzett közművelődési, gazdasági és társa-
dalmi-politikai súlyunkról, másrészt őszinte bírálat önmagunkról: 
kihasználatlan gazdasági erők és lehetőségek, hiányzó és nélkülö-
zött közművelődési, jogvédelmi vagy egészségügyi intézmények és 
szervek, belső társadalmi ellentétek számbavétele és megfontolása. 
Természetesen bennfoglalóan az imperiumváltozás kiépítette új er-
délyi magyar életkeret fejlődésrajzát is: lássuk mi maradt meg, mi 
veszett el, mi hiányzott és mit alkottunk?1 1 

11 Ebből a szempontból egészséges kezdemény volt az Erdélyi Magyar Év-
könyv, ma jelentős munkát végez Fekete Nagy Mihály bucureştii sajtótudósítója: 
a Carpatpresse. 
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TERMÉSZETESEN mindezt lehet a hiányoldalról is szemlélni. 
Mi hiányzik ahhoz, hogy Erdélyben a magyarság új közszellemé-
ről beszélhessünk? A magyarországi utazók legutóbb ezt csele-
kedték. Megállapításaik fölött azóta is dúl a vita12, de alig termelt 
többet, mint egyoldalú tiltakozást. Pedig, ha igaz az, ho íy „önma-
gunk örökös emésztése, öntudatosítása mindinkább háttérbe szorul 
és az új alkotások kora köszönt be“, akkor elvétve bár, de talál-
kozhattunk volna érdemleges és helyzetismertető felvilágosításokkal 
is. Igy pl. nagyon nélkülöztük társadalom-, művelődés- és gazdaság-
politikánk őszinte beszámolóját ez alkalomból és azok részéről, aki-
ket az elmarasztalás illetett. Mert a Magyar Párt ér téke fölötti vi-
tánál kétségtelenül maradandóbb ér tékü lett volna az új Metamor-
phosis Transylvaniae komoly megfontolása. Hiszen nehezen tagad-
hat juk le, hogy valami történik körülöttünk és bennünk. Soha eny-
nyire nem jutottunk közel önmagunk tétlenségének, tespedésének, 
széthullottságának és gyengeségének tudatához, mint ép a közel 
multban. Érezzük és tudjuk, hogy erőfeszítéseket kell tennünk, 
hogy magárautalt nemzettársadalmunkat lezárt, fegyelmezett és a 
közjó érdekeit szolgáló népközösséggé avassuk, s hogy közösségünk 
minden egyes tagja, értelmisége és köznépe egyaránt, a maga sze-
repkörét kellő tudással és megértéssel tölthesse be. 

6 . É L E T É S Í R Á S . 

A VÁLTOZÁS KIVÁNALMAI mindenesetre a közeljövőben 
mind kevésbbé rejthetők véka alá. Mindenki érzi, tudja. Igy az 
az érdekes szópárbaj is, mely politikánk és irodalmunk kérdésé-
ben lezajlott, a legközelebbről érintette sok életkérdésünket. 

Gyárfás Elemér indította és tartotta felszínen az „élet és írás“ vitáját. Lé-
nyege: „lehetnek-e más céljai egy létért küzdő nemzettöredék irodalmának, mint 
közéletének? Nem életérdeke-e az irodalomnak is e nemzettöredék életcéljainak in-
tuitív meglátása, közfelfogássá tétele s e célkitüzéseknek tetszetős és kívánatos for-
mában a közvélemény elé állítása?13 Vajjon képes-e irodalmunk – annak értelmé-
ben, hogy ,,az irodalom mindig a melegágya, az útépítője a nagy feladatoknak, a 
döntő átalakulásoknak“ – „nagy vezető gondolatok kitermelésére és hírdetésére“?14 

És vajjon megáll-e az az állítás, hogy a problémafelvető „összetéveszti a szépiro-
dalom hivatását a publicisztikáéval, mindkettőt pedig a társadalmat szervező egészen 
más természetű munkával“?15 

12 Az erdélyi vitacikkek száma ma már meghaladja a huszonötöt. Testes biblio-
gráfiát állíthatnánk össze. A kérdés lényegében azonban ennek ellenére mind ne-
hezebb eligazodni. A véleménynyilvánítók ugyanis igen könnyen tévednek az egy-
oldaluságba. Igy jobbára csak önmagunk dicsérete jelentkezett – szemben az ócsár-
lásnak vélt kritikával. De a tárgyilagosságra törekvőknél is nélkülözött az érdemek 
(nagyobbrészt egyéni érdemek) határozott, elismerése. Ebből a szempontból saját-
magunkat is el kell marasztalnunk (És mi következik ezután? Széljegyzetek Bol-
dizsár Iván cikkéhez és vitájához. Erdélyi Tudósító, 1936, XIX. évf. 1. sz.). 

13 Gyárfás Elemér: Kultúrpolitikánk. Előadás a Kemény Zsigmond Irodalmi 
Társaságban 1935 december 8.-án. Erdélyi Lapok, 1935, IV. évf. 263. sz. 

14 Sulyok István d r . : Élet és írás. Erdélyi Lapok, 1935, IV. évf. 276. sz. 
15 Reményik Sándor: Erdélyi politikánk és erdélyi irodalmunk. Pásztortűz, 

1935, XXI. évf. 23–24. szám. 
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Az „élet és írás“ vitája életkérdéseink egész sorát állítja elénk 
Szemléltetően: 

E FEJLŐDÉSI UTNAK SZAKASZAI külön figyelmet érde-
melnek. A politikának mindenekelőtt szélesülnie kell az erdélyi 
magyar hivatástudat szolgálatában, mely tiltakozik az egyoldaluság 
ellen s széleskörű népi politikát követel sajátos társadalomszerve-
zési, védelmi, önfenntartási, közművelődési és nevelési programmal. 
De a szépirodalomnak is ki kell lépnie az önmagáért-létezés ele-
fántcsonttornyából s hirdetnie az erdélyi magyar kultúrszellem ön-
tudatalakító lényegét. És figyelmen kívül nem hagyhatók a közvetí-
tők sem: egyrészt a politikai irodalom és közírás kérdése, más-
részt a tudomány problémája. A politikai irodalom és közírás hi-
vatása ugyanis az, ami a politikum „jéghegyét“ felolvasztja s a 
politikai közvéleményalakításon keresztül alkalmassá teszi arra, 
hogy „megihlesse az erdélyi tollakat“. Eddig sajnos politikai iro-
dalmunk és közírásunk mereven zárkozott el vagy a szolgálattétel-
ben, vagy a meddő bírálatban. Pedig napilapjaink közül egy lega-
lább vállalhatná a gátlás nélküli ügyszolgálatot, nem egy politikai 
gondolatnak, hanem a magyarság ügyének szolgálatát. Az erdélyi 
tudomány szerepénél pedig gondolunk az erdélyi magyar törté-
netírásra, irodalom- és nyelvtudományi munkára, a társadalomkuta-
tásra s ennek kere tében: a szülőföldismeretre, a néprajzra és min-
denekelőtt a statisztikára. Különös igénytelenség ugyanis, hogy az 
új tanulónemzedék előtt messze, távoli szükségletté egyszerűsödött 
a tudománykedvelés. Pedig új közszellemünk pillérei között nyil-
vánvaló, hogy az erdélyi magyar társadalomszemlélet nem lényeg-
telen, sőt vannak, akik tudományos és gyakorlati eredményekre 
támaszkodva azt bizonygatják, hogy a társadalom teljes ismerete 
és helyes szemlélete nélkül társadalomépítésről nem is beszélhe-
tünk (pl. Gusti professzor). 

A politikus, az író és a tudós tehát az a három személyiség, 
mely közös összemunkálásban alkotni képes. Mégpedig a látható 
eredményeken túl – „nagy vezető gondolatokat“: közszellemet is. 
Azonban ne felejtsük itt, hogy az értelmiség tekintélyes része és 
a nép nem alkotóképes, de az erdélyi építésben nekik is részt kell 
venniök. E ponton a kérdés elsősorban kultúrpolitikává szélesül: 
az értelmiségnevelés és a népnevelés problémaköre ez. 

EGY FIATAL IRÓNK nemrég „társadalomalakító irodalom“-
nak, „sorsirodalom“-nak nevezte a népnevelő iratokat s ezzel a 
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kérdés lényegét ragadta meg.15 Valóban Erdélyben széles nép-
rétegeink öntudatosításában eléggé nem hangsúlyozható az a szerep, 
amit különöskép a Magyar Nép, az Erdélyi Iskola és a kezdő Hasz-
nos Könyvtár jelentenek. A népnevelés végre helyet kapott terveink 
közö t t . Az eredmények természetesen még értékelésre várnak, 
mert az írás és az élet ké t fé le : népkönyvtáraink helyzetéről szo-
morújelentéseket írhatnánk,16 népnevelő szervezeteink pedig még 
mindig az ember és részben az anyag hijján csak formális alaku-
latok. Az ember híjján – mondjuk, – mert nem ringathatjuk ma-
gunkat abba az illuzióba, amelyet a Boldizsár-vitában sokan han-
goztattak, hogy értelmiségünk megteszi, éspedig: teljes mértékben, 
kötelességeit a nép között s mert úgy lát juk: fiatal értelmiségünk 
nevelése sem történik ebbe az irányba. Ez már azonban egyrészt 
meddő bírálatra vezetne, másrészt nevelési probléma, amelyen vi-
szonylag nem nehéz segíteni.18 

7 . A M I E Z U T Á N K Ö V E T K E Z I K . 

AZ ÚJ METAMORPHOSIS TRANSYLVANIAE lényege az 
említett és nem említett, de nyilvánvaló jelenségek alapján talán 
nem is vitatható. Az a sok ankét, vita és szóbeszéd, ami a kér-
désről tudatosan vagy csak ösztönösen, mérsékletből vagy indulat-
ból elhangzott és elhangzik, mind azt bizonyítják, hogy valami meg-
ismertté kezd lenni. De ugyanide mutatnak mindazok a kezdemé-
nyek is, amelyek jogvédő irodákban, népegészségügyi kísérletek-
ben, új népnevelési tervekben és munkában jelentkeznek. Sőt lá-
tunk máris szervezeti kereteket, amelyek tizenhét év után jelentő-
séghez jutnak és beszélünk vezető gondolatokról, amelyek mind-
inkább népszerüsödnek, bár évekkel előbb esetleg gúnyosan és 
vállveregetve beszéltünk róluk. Valami történik körülöttünk és ben-
nünk, – ismételjük. S a szavakból, az indulatokból, az érzékeny-
ségekből és nem utolsó sorban: az előrelátók akaratából talán 
épülni kezd az erdélyi magyarság valódi, egységbefogó, új köz-
szelleme. 

VENCZEL JÓZSEF. 

18 Szenczei László: Szövetkezeti mozgalom és társadalom-alakító irodalom. 
Pásztortűz, 1936. XXII. év. 1. sz. – Érdekes jelenség, hogy a nekilendülő nép-
nevelés kérdése csak most jutot t el irodalmi lapjainkig. (L. még Imre Lajos: Hasz-
nos Könyvtár. Erdélyi Helikon, 1936, IX. évf. 1 sz.; Mártonfalvi Gábor: Hozzá-
szólás a Hasznos Könyvtár kérdéséhez E. Helikon, 1936, IX. évf. 2. sz.) Érdekes 
jelenség, mert a népnevelésnek immár három éve hivatott hírdetője és művelője a 
György Lajos és Márton Áron szerkesztésében megjelenő „Erdélyi Iskola“ nevelés-
ügyi és népnevelési folyóirat s máris jelentős pozitív eredményekre tekint vissza. 

16 V. ö. Illyés Elemér: Mit olvas az erdélyi magyar falu? Erdélyi Iskola, 
1935–36. III. évf. 5–6. sz. 

17 Az értelmiségnevelés néhány részletkérdésére rámutat tam: Értelmiség-
nevelés és a főiskolás mozgalmak. E. Tudósító 1935, XVIII. évf. 6. sz . ; A magyar 
társadalomépítés alapja: az értelmiség nevelése. Uj Kor, 1935, I. évf. 10. sz.; Colle-
gium Transilvanicum. Az értélmiségnevelés feladatai. Erdélyi Iskola. 1935–36, III. 
évf, 5 – 6 . sz. 
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